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 المقدمة

 
إف اٞتامع الصحيح لئلماـ ٤تمد بن إٝتاعيل البخارم من الكتب اليت ىبت عليها نفحة القبوؿ كا٠تلود، 

ليف ُب العصور اإلسبلمية. كمؤلفو أمَت ا١تؤمنُت ُب كاعتنت بو األمة اعتناءن يندر نظَته ُب تاريخ العلم كالتأ
اٟتديث، كمن أعبلـ األمة الذين غرس ا ُب حبهم القلوب كالنفوس، كسخر األقبلـ كا١تواىب العلمية كالطاقات 
البشرية لتسجيل مآثره، كٗتليد آثاره، كذلك كلو لشدة إخبلص اإلماـ البخارم كتفانيو ُب حفظ اٟتديث كنشره، 

 ٫تتو ُب ذلك كجهاده ُب سبيلو. كعلو 

كاتفاؽ األمة كعلمائها على أصحِّية كتاب البخارم، كفضلو على سائر الكتب، ليس ٣ترد اتفاؽ كمصادفة، 
، مكافأةن على ما قاـ بو مؤلف ىذا الكتاب من جهادو ُب تأليفو،  بل كاف ىذا االتفاؽ إ٢تامان من ا تػىعىاَلىٰ

تراٚتو، بأف قيَّض ا تػىعىاَلىٰ أفواجان من العلماء كاألذكياء ُب كل عصر كمصر ٮتدموف كاستنباط ا١تسائل الدقيقة ُب 
الكتاب بصنوؼ من ا٠تدمة كأنواع من اٞتهد، مل ٗتطر بباؿ أمِّ ٚتاعةو، قبلهم، كمل تػىتػىيىسَّر لكتاب بعد كتاب ا، 

 فتحها اإلسبلـ اٟتنيف كاستقر فيها اليت -كأٍشغىل ُب قلوهبم حيبَّ ىذا الكتاب ككاف لكل بلد من الببلد 
 . (ُ)نصيب من ا٠تدمة ٢تذا الكتاب العظيم، كىو ٮتتلف من بلد إَل آخر قٌلةن ككثرة -ا١تسلموف 

 وباهلل التوفيق.
 

                                 
 (. ّّٓ/ُ)المع الدرارم على جامع البخارم ( ٓ)اإلماـ البخارم إماـ اٟتفاظ كادثُت ( ُ)
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 ترجمة اإلمام البخاري

 

  :اسمو ونسبو 
 خارم. اٞتعفي موالىم الب (ِ)بن ا١تغَتة بن بػىٍرًدٍزبىو (ُ)إبراىيم٤تمد بن إٝتاعيل بن 

فارسيا على دين قومو ٍب أسلم كلده ا١تغَتة على يد اليماف اٞتعفي كأتى ٓتارل فنسب  بػىٍرًدٍزبىوكاف اٞتعفي:  
 . (ّ)إليو نسبة كالء عمبلن ٔتذىب من يرل أف من أسلم على يده شخص كاف كالؤه لو كإ٪تا قيل لو اٞتعفي لذلك

  :مولده 
خارم رىًٛتىوي اللَّوي كلد بعد صبلة اٞتمعة لثبلث عشرة ليلة خلت من قاؿ اإلماـ النوكم: كاتفقوا على أف الب

 . (ْ)ببخارل ىػ(ُْٗشهر شواؿ سنة )
قاؿ ٤تمد بن أيب حاًب الوراؽ: قاؿ يل أبو عمرك ا١تستنَت بن عتيق: سألت أبا عبد ا ٤تمد بن إٝتاعيل مىت 

بلث عشرة ليلةن مضت من شواؿو سنة أربع كلدت فأخرج إيل خط أبيو: كلد ٤تمد بن إٝتاعيل يـو اٞتمعة لث
 . (ٓ)كتسعُت كمئة

( ُب أكؿ عهد ا٠تليفة العباسي ا١تعتمد على ا، قِٔٓبعد كفاة ىاركف الرشيد بعاـ كاحد، كتوُب سنة )
كعاصر عشرة من خلفاء بٍت العباس، أربعة منهم ُب العصر العباسي األكؿ كىم: األمُت بن ىاركف الرشيد 

                                 

النكت على  .فأما إبراىيم بن ا١تغَتة فلم نقف عىلى شيء من أحوالو، كالظاىر أنو مل ينظر ُب العلمقاؿ ابن حجر :  (ُ)
 .( َُٓ) ( ىدم السارمٕٖ) صحيح البخارم

  (.ُٖٕ/ُٖتفة اإلخبارم )( ِْْرقم  ُُ/ِ: الزراع أك الزارع )تاريخ بغداد بػىٍرًدٍزبىو( معٌت ِ)
 (. َُٓ( ىدم السارم )ّ)
كلقد فتح ا١تسلموف كتقع اآلف ُب ٚتهورية أكزبكستاف.  -أم هنر جىٍيحيوف  -( مدينة ٓتارل ىي من أعظم مدف ما كرا النهر ْ)

ا١تنطقة ُب خبلفة أمَت ا١تؤمنُت عمر بن ا٠تطاب رىًضيى اللَّوي عىٍنوي على يد حذيفة بن اليماف، كُب سنة  ببلد أذربيجاف من ىذه
ٜتس كٜتسُت للهجرة عىبػىرى سعيد بن عثماف بن عفاف هنر جيحوف إَل ٓتارل فصاٟتو أىلها، ٍب عىَبى إَل ٝترقند، فصاٟتو أىلها 

ك، كمل ٗتضع ىذه الديار لئلسبلـ ٘تامان إال ُب عهد الوليد بن عبدا١تلك على أيضان، كلكن مل تلبث حىت نقضت العهد بعد ذل
يد القائد الشجاع قتيبة بن مسلم الباىلي الذم أرسى قواعد اإلسبلـ ُب ببلد ما كراء النهر، ما بُت سنيت سبع كٙتانُت كأربع 

بأكملها لدين ا عىزَّ كىجىلَّ. كُب القرف السابع  كتسعُت للهجرة، كمن ذلك التاريخ أصبحت تلك البقاع دياران إسبلمية خاضعة
ا٢تجرم دخل التتاري اإلسبلـ، فخضعت ٚتيع مناطق ما يسمى اليـو باالٖتاد السوفيييت، حىت موسكو نفسيها قد بقيت ُب ظل 

 . الدكتور. ٭تي بن إبراىيم اليحي(. ُُاإلسبلـ أكثر من قرنُت. )مشاىد ُب ببلد ٓتارل ص
 . (ُٖٕٖتفة اإلخبارم بًتٚتة البخارم )( َُٓ( ىدم السارم )ٖٔ/ُ)ٝتاء هتذيب األ (ٓ)
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( قِِٕ - قُِٖ( كا١تعتصم با بن ىاركف )قُِٖ -ق ُٖٗكا١تأموف بن ىاركف ) (قُٖٗ - قُّٗ)
( كستة من العصر العباسي الثاين كىم: ا١تتوكل على ا بن قِِّ - قِِٕكالواثق با ىاركف بن ا١تعتصم )

 - قِْٖ) ( ا١تستعُت با بن ا١تعتصمقِْٖ - قِْٕ( ا١تنتصر با بن ا١تتوكل )قِْٕ -ق ِِّا١تعتصم )
( كا١تعتمد قِٔٓ - قِٓٓ( كا١تهتدم با بن الواثق با )قِٓٓ - قِِٓ( كا١تعتز با بن ا١تتوكل )قِِٓ

 . (ُ)(قِٕٗ - قِٔٓعلى ا بن ا١تتوكل )

  :نشأتو 
ية مات أبوه كىو صغَت، فنشأ ُب ًحٍجر أمِّو، ككاف أبوه قد ترؾ ماالن أعاف أمَّو على تنًشئتو كتربيتو الًتب

 . (ِ)ال أعلم ُب مايل در٫تنا من حراـو كال در٫تا من شبهةو "عند كفاتو:  "إٝتاعيل "قاؿ أبوه. الكرٯتة
 

  :والد البخاري 
 - ىػ(ُٕٗقبل سنة ) -كالده إٝتاعيل كاف من العلماء العاملُت، كالنببلء الورعُت كقد خرج من كطنو حاجان 

 . (ّ)اّب كٚتاعةفرأل ٛتاد بن زيد، كحدث عن أيب معاكية بن ص
 . (ْ)كقاؿ اٟتافظ ابن حجر ركل عنو ٭تي بن جعفر البيكندم كغَته

كالد البخارم عند موتو، فقاؿ: ال أعلم  -يعٍت إٝتاعيل  -قاؿ أٛتد بن حفص: دخلت على أيب اٟتسن 
و عبدا: أصدؽي من مايل در٫تنا من حراـ، كال در٫تنا من شبهة، قاؿ أٛتد: فتصاغىرىٍت إيلَّ نفسي عند ذلك قاؿ أب

 . (ٓ)ما يكوف الرجل عند ا١توت
 . (ٔ)قاؿ البخارم: ٝتع أيب من مالك بن أنس كرأل ٛتاد بن زيد، كصافح ابن ا١تبارؾ بكلتا يديو

 . (ٕ)ككاف أىبيوهي ًمنى العلماء الورًعُتكقاؿ الذىيب كالسبكي: 
ُب النـو عليو قميص كامرأة إَل جنبو  سىلَّمى صىلَّٰى اي عىلىٍيًو كى كقاؿ أبو حفص أٛتد بن حفص: رأيت النيب 

 تبكي، فقاؿ ٢تا: ال تبكي، فإذا مت، فابكي. 

                                 
  (.ُٕ)اإلماـ البخارم إماـ اٟتفاظ كادثُت. لػ الندكم ( ِٓلػ عبدالستار الشيخ ) اإلماـ البخارم. (ُ)
 (. َّٓىدم السارم ) (ِ)
 (. ُُٔاإلماـ البخارم كصحيحو. لػ عبدالغٍت عبدا٠تالق ) (ّ)
 (. ُِٓرقم  ِْٕ/ُلتهذيب )هتذيب ا (ْ)
 (. ْْٕ/ُِالسَت ) (ٓ)
الذم صافح عبدا ابن ا١تبارؾ ىو ٛتاد بن زيد كما ُب صحيح البخارم باب األخذ باليدين. كصافح  (ِّٗ/ُِالسَت ) (ٔ)

١تبارؾ بيديو كصافح ٛتاد بن زيد ابن ا: ( كذكره البغوم ُب شرح السنةُْْ/ْٛتاد بن زيد ابن ا١تبارؾ بيديو )صحيح البخارم 
(ُِ/َِٗ .) 

 (. ُِّ/ِ( طبقات الشافعية. للسبكي )َْٗرقم  َُْ/ٔتاريخ اإلسبلـ ) (ٕ)
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 . (ُ)فلم أجد من يعَبىا يل حىت قاؿ يل إٝتاعيل كالد البخارم إف السُّنَّة قائمةه بعدي 
 كتاب كمل يعرؼ تاريخ كفاة إٝتاعيل بالتحديد كقد ترجم لو البخارم ُب التاريخ الكبَت، كابن حباف ُب

 . (ِ)الثقات كلو ابن آخر اٝتو أٛتد توُب بعده ُب ٓتارل

  :والدة البخاري 
ككانت كالدتو امرأة عابدة، صاحبة كرامات، كاف البخارم قد  مات إٝتاعيل ك٤تمد صغَت فنشأ ُب حجر أمو

فقاؿ ٢تا: يا ىذه، قد ردَّ  فقد بصره كىو طفل، فتوسلت إَل ا تػىعىاَلىٰ بالدعاء حىت رأت ا٠تليل إبراىيم ُب ا١تناـ
 . (ّ)ا على ابنك بصره بكثرة دعائك، فأصبح كقد رد ا عليو بصره

كنقل أبو علي الغساين ا٠تَب بركاية قيمة فيها النصي على صبلح كالدة البخارم فذكر بإسناده إَل أيب اٟتسن 
يقوؿ: كاف ٤تمد بن إٝتاعيل قد  ٝتعت أٛتد بن ٤تمد بن الفضل البلخي قاؿ: ٝتعت أيب٤تمد بن نوح قاؿ: 

ذىب بصره ُب صباه، ككانت لو كالدةه متعبدةه، فرأت إبراىيم خليل ا صلوات ا عليو ُب ا١تناـ، فقاؿ ٢تا: إف 
تػىعىاَلىٰ قد رد بصر ابنك عليو بكثرة دعائك كبكائك، قاؿ: فأصبحت كقد رد ا عليو بصرهكى تػىبىارىؾى ا 

(ْ) . 

يتمي ُب شرح األربعُت أف البخارم ىو الرائي إلبراىيم ا٠تليل كعبارتو: حيكي أنو عمي ذكر ابن حجر ا٢ت
صبينا، فرأل ُب نومو إبراىيم على نبينا كعليو أفضل الصبلة كالسبلـ، فتفل ُب عينيو، أك دعا لو فأبصر

(ٓ) . 

يل بن ميكائيل ٔتصر ثانية. عن التميمي قاؿ ٝتعت جَب كذكر من ترجم للبخارم أنو أصيب ُب بصره مرة 
يقوؿ ٝتعت ٤تمد بن إٝتاعيل يقوؿ ١تا بلغت خراساف أصبت ببصرل فأخَبين بعض من رآين فقاؿ أعلمك شيئا 

أظنو قاؿ ثبلث  (ٔ)إف رد ا عليك بصرؾ على شرط أف ال ٗتَب بو أحدا فقاؿ احلق رأسك كاغلفو با٠تطمي
 . (ٕ)أف ال يستخَبين أحد إال أخَبتومرات قاؿ ففعلت فرد ا علي بصرم كجعلت على نفسي 

 

                                 
 (. ُٕٓ/َُالسَت ) (ُ)
 (. ُُٕاإلماـ البخارم كصحيحو. لػ عبدالغٍت عبدا٠تالق ) (ِ)
عبد ا يتيمان ُب حجر أمو نشأ كلده أبو  -أم كالد البخارم  -ك١تا توُب قاؿ ناصر الدين الدمشقي :  (ّّٗ/ُِالسَت ) (ّ)

 ( . َُٖ ٖتفة اإلخبارم بًتٚتة البخارم) فأسلمتو إَل معلم إَل أف كمل لو عشر سنُت.
 (. ْٓلػ عبدالستار الشيخ ) اإلماـ البخارم.( ُٓ/ُ. للغساين )تقييد ا١تهمل ك٘تييز ا١تشكل( ْ)
 (. ْٕائد الدرارم. للعجوين )( الفو ُّٓ) بن حجر ا٢تيتمي. لػ االفتح ا١تبُت بشرح األربعُت( ٓ)
 ا٠تطمي: نبات من فصيلة ا٠تيبَّازيَّات. ( ٔ)
)لىما بلغتي خرساف أيصبتي  ركايةكُب  (.ٔٓ/ِٓ( تاريخ دمشق )ُِٔ/ِ) طبقات الشافعية. للسبكي( ِْٓ/ُِ) السَت( ٕ)

كىو  اإلماـ البخارم لبصره ُب ا١ترة الثانية مل يكن بالكلٌية كما ُب ا١ترة األكَل دى قٍ ( كلفظ ىذه الركاية يفيد بأف فػى ببعض بصرم
 ( .ُٗ دكف األحدبخللػ . اإلماـ البخارم كجامعو الصحيح.) صغَت . كا سبحانو كتعاَل أعلم .



 

 

 أخبار اإلمام البخاري وجامعو الصحيح
 
 

7 

  ً؟ىل عقب البخاري ولدا 
 . (ُ)كأما البخارم كميسًلم فإهنما مل يػيعىقِّبىا ذىكىرناقاؿ أبو عبدا اٟتاكم: 

 . (ِ)كقاؿ العجلوين: الظاىر أف البخارم مل يتزكج، كمل أر من تعرض لو بنفيو كال إثبات
رناكقاؿ ابن األثَت:  كمل ييعقب ذىكى

(ّ) . 
 :أثبت ٤تمد بن أيب حاًب الوراؽ أف للبخارم زكجة كىو ألصق الناس باإلماـ البخارم: فقد ذكر  قلت

يل جوار كامرأة، كأنت عزب، فالذم كراؽ البخارم أنو اشًتل منزالن، فأراد البخارم أف ييعينو ُب سداد ٙتنو كقاؿ: 
 . (ْ) ذلك٬تب علي أف أناصفك لنستوم ُب ا١تاؿ كغَته، كأربح عليك ُب

 كقاؿ ٤تمد بن أيب حاًب الوراؽ قاؿ يل أبو عبد ا يوما بفربر: بلغٍت أف ٩تاسا قدـ ّتوارم، فتصَت معي؟ 
 قلت: نعم، فصرنا إليو فأخرج جوارم ًحسىانان ًصبىاحان. 

 لنا منو. ٍب خىرىج من خبل٢تن جاريةن خىزىرًيَّةه دميمة عليها شحم، فنظر إليها، فمس ذقنها فقاؿ: اشًت ىذه 
 فقلت: ىذه دميمة قبيحة ال تصلح، كالبلٌب نظرنا إليهن ٯتكن شراءىن بثمن ىذه. 

 فقاؿ: اشًت ىذه، فإين قد مسست ذقنها، كال أحب أف أمس جارية، ٍب ال أشًتيها. 
 بغبلىًء ٜتس مائة درىم على ما قاؿ أىل ا١تعرفة.  فاشًتاىا

 . (ٓ)ٍب مل تزؿ عنده حىت أخرجها معو إَل نيسابور
ىا إليو ابنو أٛتد، فاجتمع بعض التجار  لى إَل البخارم بضاعة أنفذى كذكر ٤تمد بن أيب حاًب قاؿ: كاف ٛتًي

 إليو. فطلبوىا بربح ٜتسة آالؼ درىم. 
فقاؿ: انصرفوا الليلة. فجاءه من الغد ٕتار آخركف، فطلبوا منو البضاعة بربح عشرة آالؼ. فقاؿ: إين نويت 

 . كا أعلم. (ٔ)بارحةبيعها للذين أتوا ال
 
 
 
 

                                 
  (.ٕٗ. للحاكم )معرفة علـو اٟتديث( ُ)
  (.ُٕٗ/ُ) ( سَتة اإلماـ البخارم. ا١تباركفورمْٖالفوائد الدرارم. للعجلوين )( ِ)
 (َُٖ/ُجامع األصوؿ )( ّ)
 (. ُٖٗ/ُ( سَتة اإلماـ البخارم. ا١تباركفورم )ِٓ. لػ عبدالستار الشيخ )اإلماـ البخارم( ُْٓ/ُِ) السَت( ْ)
 (. ْْٕ/ُِ( السَت )ٓ)
 (. ْْٖ/ُِ( السَت )ٔ)
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  :طلبو للعلم والحديث 
كقد حبب إليو طلب العلم من صغره، كأعانو عليو كعلى الرحلة ُب سبيلو فرط ذكائو، كعلو ٫تتو، كماؿ 

 . (ُ)جليل كرثو من أبيو
 . (ِ)(أف البخارم كرث من أبيو ماالن، فكاف ييعطيو ميضىاربةن )حكى ٤تمد بن أيب حاًب الورَّاؽ: 

كقد بلغنا أف ٕتارتو كانت من ماؿ كرثو من أبيو، ككاف يعطيو مضاربةن ١تن )قاؿ ابن ناصر الدين الدمشقي: ك 
 . (ّ)(يتجر فيو، ككاف يتصدؽ منو بالكثَت كيَب الطلبة ك٭تسن إليهم

كٝتعتو يقوؿ: كنت أستغل كل شهر ٜتس مائة درىم، فأنفقت كل ذلك ُب طلب )كقاؿ الوراؽ أيضان: 
 . (ْ)(العلم

 قاؿ ٤تمد بن أيب حاًب: قلت أليب عبد ا: كيف كاف بدء أمرؾ؟ 
 قاؿ: أ٢تمت حفظ اٟتديث كأنا ُب الكتاب. 

 فقلت: كم كاف سنك؟ 
فقاؿ: عشر سنُت، أك أقل، ٍب خرجت من الكتاب بعد العشر، فجعلت أختلف إَل الداخلي كغَته، فقاؿ 

 ، عن إبراىيم، فقلت لو: إف أبا الزبَت مل يرك عن إبراىيم. يوما فيما كاف يقرأ للناس: سفياف، عن أيب الزبَت
 فانتهرين، فقلت لو: ارجع إَل األصل فدخل فنظر فيو، ٍب خرج، فقاؿ يل: كيف ىو يا غبلـ؟ 

قلت: ىو الزبَت بن عدم، عن إبراىيم، فأخذ القلم مٍت، كأحكم كتابو، كقاؿ: صدقت. فقيل للبخارم: ابن  
 كم كنت حُت رددت عليو؟ 

قاؿ: ابن إحدل عشرة سنة، فلما طعنت ُب ست عشرة سنة، كنت قد حفظت كتب ابن ا١تبارؾ كككيع، 
كعرفت كبلـ ىؤالء، ٍب خرجت مع أمي كأخي أٛتد إَل مكة، فلما حججت رجع أخي هبا كٗتلفت ُب طلب 

ـ عبيد ا بن اٟتديث فلما طعنت ُب ٙتاف عشرة جعلت أصنف قضايا الصحابة كالتابعُت كأقاكيلهم كذلك أيا
 . (ٓ)ُب الليايل ا١تقمرة صىلَّٰى اي عىلىٍيًو كىسىلَّمى موسى، كصنفت كتاب التاريخ إذ ذاؾ عند قَب الرسوؿ 

  قاؿ اٟتسُت بن ٤تمد السمرقندم: كاف ٤تمد بن إٝتاعيل ٥تصوصا بثبلث خصاؿ مع ما كاف فيو من
ا عند الناس، ككاف ال يشتغل بأمور الناس، كل شغلو كاف ا٠تصاؿ امودة: كاف قليل الكبلـ، ككاف ال يطمع فيم

 . (ٔ)ُب العلم
                                 

 (. ُُٕاإلماـ البخارم كصحيحو. لػ عبدالغٍت عبدا٠تالق ) (ُ)
 (. ْٕٗالسارم )( ىدل ّْٗ/ٓ)تغليق التعليق  (ِ)
 (. َِٖ) ٖتفة اإلخبارم بًتٚتة البخارم (ّ)
  (.ْٗٗ/ُِ) السَت( ْ)
 (. ٕ/ِ( تاريخ بغداد )ّّٗ/ُِالسَت ) (ٓ)
 (. ْْٗ/ُِالسَت ) (ٔ)
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  :عبادتو 
  قاؿ ا٠تطيب البغدادم: كاف ٤تمد بن إٝتاعيل البخارم إذا كاف أكؿ ليلة من شهر رمضاف ٬تتمع إليو

ر ما بُت أصحابو فيصلى هبم كيقرأ ُب كل ركعة عشرين آية ككذلك إَل أف ٮتتم القرآف. ككاف يقرأ ُب السح
النصف إَل الثلث من القرآف فيختم عند السحر ُب كل ثبلث لياؿ، ككاف ٮتتم بالنهار كل يـو ختمة، كتكوف 

 . (ُ)ختمة عند اإلفطار كل ليلة كيقوؿ: عند كل ختم دعوة مستجابة
 قاؿ ٤تمد بن أيب حاًب الوراؽ: ككاف أبو عبد ا يصلي ُب كقت السحر ثبلث عشرة ركعة، ككاف ال 

 . (ِ)يوقظٍت ُب كل ما يقـو
  ،كقاؿ ٤تمد بن أيب حاًب: ديًعيى ٤تمد بن إٝتاعيل إَل بستاف بعض أصحابو، فلما صلى بالقـو الظهر

قاـ يتطوع، فلما فرغ من صبلتو، رفع ذيل قميصو، فقاؿ لبعض من معو: انظر ىل ترل ٖتت قميصي شيئا؟ فإذا 
 . (ّ)عا، كقد توـر من ذلك جسدهزنبور قد أبره ُب ستة عشر أك سبعة عشر موض

  عرؼى حبلىلىوي قاؿ الدارمي: ًإذىا قػىرىأى ٤تيىمِّده بن إٝتاعيل القيٍرآفى شىغىلى قػىٍلبىوي، كىبصرىهي كىٝتىٍعىوي كىتػىفىكَّرى ُب أىٍمثىاًلًو، كى
كىحرىامىوي 

(ْ) . 
الليل عند السحر ثلثا من  كذكر السبكي ُب الطبقات: كاف البخارم ٮتتم القرآف كل يـو هنارا كيقرأ ُب

 . (ٓ)القرآف فمجموع كرده ختمة كثلث ختمة

  :سعة حفظو 
   ٍلواذاين: "ما رأيتي مثل ٤تمد بن إٝتاعيل؛ كاف يأخذ الكتاب من العلم فيطلع عليو قاؿ أبو بكر الكى

 . (ٔ)اطِّبلعىةن، فيحفظ عامَّة أطراؼ األحاديث من مرَّة كاحدة

  كا أنو كاف ينظر ُب الكتاب مرة كاحدة فيحفظ ما فيو من نظرة كاحدة، كاألخبار قاؿ ابن كثَت: كقد ذكر
 . (ٕ)عنو ُب ىذا ا١تعٌت كثَتة

  قاؿ ٤تمد بن أيب حاًب الوراؽ: ٝتعت حاشد بن إٝتاعيل كآخر يقوالف: كاف أبو عبد ا البخارم
أياـ، فكنا نقوؿ لو: إنك ٗتتلف معنا ٮتتلف معنا إَل مشايخ البصرة كىو غبلـ، فبل يكتب، حىت أتى على ذلك 

 كال تكتب، فما تصنع؟ 

                                 
 (. ّْٕرقمِِّ/ِ)تاريخ بغداد  (ُ)
 (. ُْْ/ُِ)السَت  (ِ)
 (. ِْْ/ُِ)السَت  (ّ)
 (. ْٖٓالسارم )( ىدم َُْ/ٓ( تغليق التعليق )ِْٔ/ُِ)السَت  (ْ)
 (. ِِّ/ِ)طبقات الشافعية. للسبكي  (ٓ)
 (. ُْٔ/ُِ)السَت  (ٔ)
 ىػ(. ِٔٓسنة  ِٖ/ُُ) البداية كالنهاية (ٕ)
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عرضا علي ما كتبتما. فأخرجنا إليو ما  أفقاؿ لنا يوما بعد ستة عشر يوما: إنكما قد أكثر٘تا علي كأٟتحتما، ف
 كاف عندنا، فزاد على ٜتسة عشر ألف حديث، فقرأىا كلها عن ظهر القلب، حىت جعلنا ٨تكم كتبنا من حفظو. 

 . (ُ)قاؿ: أتركف أين أختلف ىدرا، كأضيع أيامي؟! فعرفنا أنو ال يتقدمو أحدٍب 

  قىاؿ أىبيو عىٍمرك ٤تيىمَّد ٍبن عيمىر بن األشعث البيكندم: ٝتعت عىبد اللَّو ٍبن أىٍٛتىد ٍبن حنبل يػىقيوؿ: ٝتعت
 . (ِ)ًعيل اٍلبيخىارًمٌ أىيب يػىقيوؿ: انتهى اٟتفظ إَل أربعة من أىل خرساف كذكر منهم ٤تمد ٍبن ًإٍٝتىا

 قاؿ عمرك بن علي الفبلس: حديث ال يعرفو ٤تمد بن إٝتاعيل ليس ْتديث(ّ) . 
  كأحفظ لو من  صىلَّٰى اي عىلىٍيًو كىسىلَّمى قاؿ ابن خزٯتة: ما رأيت ٖتت أدًن السماء أعلم ْتديث رسوؿ ا

 . (ْ)٤تمد بن إٝتاعيل
 ارل: قاؿ ٤تمد بن إٝتاعيل يوما: رب حديث ٝتعتو بالبصرة كتبتو قاؿ أىٍحيىدي بن أيب جعفر كايل ٓت

 . (ٓ)بالشاـ، كرب حديث ٝتعتو بالشاـ كتبتو ٔتصر
  قاؿ أٛتد بن ٛتدكف: رأيت ٤تمد بن إٝتاعيل ُب جنازة سعيد بن مركاف، ك٤تمد بن ٭تِت الذىلي يسألو

 . (ٔ)﴾قيٍل ىيوى اللَّوي أىحىده ﴿هم، كأنو يقرأ: عن األسامي كالكٌت كالعلل، ك٤تمد بن إٝتاعيل ٯتر فيو مثل الس
  قاؿ أبو عيسى الًتمذم: مل أرى بالعراؽ كال ٓتراساف ُب معٌت العلل كالتاريخ كمعرفة األسانيد أعلم من

 . (ٕ)٤تمد بن إٝتاعيل
 قاؿ أبو جعفر ٤تمد بن أيب حاًب: ٝتعت سليم بن ٣تاىد: كنت عند ٤تمد بن سبلـ البيكندم، فقاؿ يل 

قاؿ فخرجت ُب طلبو حىت لقيتو. فقلت:  -يعٍت البخارم -لو جئت قبل لرأيت صبيان ٭تفظ سبعُت ألف حديثو 
أنت الذم تقوؿ: أنا أحفظ سبعُت ألف حديث؟ قاؿ: نعم؛ كأكثر منو، كال أجيئك ْتديثو من الصحابة أك 

حديث الصحابة أك التابعُت إال كيل  التابعُت إال عرفت مولد أكثرىم ككفاهتم كمساكنهم، كلست أركم حديثان من
صىلَّٰى اي عىلىٍيًو كىسىلَّمى ُب ذلك أصله أحفظو حفظان عن كتاب ا، كسنة رسوؿ ا 

(ٖ) . 
                                 

 (. َْٖ/ُِ)السَت  (ُ)
 (. َٗٓٓرقم ْٔٓ/ِْ) هتذيب الكماؿ (ِ)
 (. َِْ/ُِ) السَت (ّ)
سبك بإماـ األئمة ابن خزٯتة يقوؿ فيو ىذا القوؿ مع قاؿ اٟتافظ أبو الفضل ٤تمد بن طاىر ا١تقدسي: كح( ُّْ/ُِ) السَت (ْ)

لقيو األئمة كا١تشايخ شرقنا كغربنا. كال عجب فيو، فإف ا١تشايخ قاطبة أٚتعوا على قدمو، كقىدَّميويه على أنفسهم ُب عنفواف شبابو، 
 (َٕ/ُ)هتذيب األٝتاء كابن خزٯتة إ٪تا رآه عند كَبه كتفرده ُب ىذا الشأف. 

 (. ُُْ/ُِ) السَت (ٓ)
 (. ِّْ/ُِ) السَت (ٔ)
 (. َّْ/ِ) السَت (ٕ)
قاؿ أبو جعفر ٤تمد بن أيب حاًب: ٝتعت بعض أصحايب ( َُٗ) ٖتفة اإلخبارم بًتٚتة البخارم( ِّْ/ُِ)تاريخ بغداد  (ٖ)

لصيب يقوؿ: كنت عند ٤تمد بن سبلـ، فدخل عليو ٤تمد بن إٝتاعيل، فلما خرج قاؿ ٤تمد بن سبلـ: كلما دخل علي ىذا ا
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  قاؿ ٤تمد بن إٝتاعيل البخارم: أحفظ مائة ألف حديث صحيح، كأحفظ مائيت ألف حديث غَت
 . (ُ)صحيح

ه العبارة قد يندرج ٖتتها عندىم آثار الصحابة كالتابعُت، كرٔتا عيدَّ قاؿ ابن الصبلح: كىكىجَّو قوؿ البخارم: ىذ
 . (ِ)اٟتديث الواحد ا١تركم بإسنادين حديثُت

ابىة كىالتَّابًًعُتى كىغىَتىم  كقىاؿى اٍلفىًقيو ٧تم الٌدين اٍلقىميويلٌ: ميرىاده ٔتىا ذكره تعدد الٌطرؽ كاألسانيد كآثار الصَّحى
ًدي ثا كىقد كىافى الٌسلف يطلقوف اٟتىًديث على ذىًلكفىسمى اٞتٍىًميع حى

(ّ) . 
 نظياااااااااااااااار فاااااااااااااااا  ج لتااااااااااااااااو َمااااااااااااااااا لْلُبَخاااااااااااااااااِريّ 

 
   

 ومثلاااااااااااااااو حااااااااااااااااف  ماااااااااااااااا أمسااااااااااااااا  القلماااااااااااااااا 
 قااااااااااد يااااااااااان وىااااااااااو  اااااااااا يُر الّسااااااااااِ  م ت ااااااااااداً  

 
   

ااااااااااااااٍة قااااااااااااااد فاقااااااااااااااِت ال ممااااااااااااااا   ويااااااااااااااان ذا ِىمل
  اااااااااااااااادره بحاااااااااااااااار يمااااااااااااااااوج ذيااااااااااااااااا َيأَنلَمااااااااااااااااا 

 
   

 (ْ)ِذىنُاااااااااااااو اياااااااااااااٌث قاااااااااااااد انسااااااااااااا ما َيأَنلَماااااااااااااا 
 

 البخاري وأىل ب داد(ٓ) : 
  :ٝتعت عدة من مشايخ بغداد يقولوف إف ٤تمد بن إٝتاعيل البخارم قدـ ركل اٟتافظ ابن عدم: قاؿ

بغداد فسمع بو أصحاب اٟتديث فاجتمعوا كأرادكا امتحاف حفظو فعمدكا إَل مائة حديث فقلبوا متوهنا كأسانيدىا 
سناد ىذا ا١تنت ١تنت آخر كدفعوىا إَل عشرة أنفس لكل رجل عشرة كجعلوا منت ىذا اإلسناد إلسناد آخر كإ

أحاديث كأمركىم إذا حضركا اجمللس أف يلقوا ذلك على البخارم كأخذكا عليو ا١توعد للمجلس فحضركا كحضر 
ٚتاعة من الغرباء من أىل خراساف كغَتىم كمن البغداديُت فلما اطمأف اجمللس بأىلو انتدب رجل من العشرة 

                                                                                                     
 (. ُْٕ/ُِٖتَتت، كألبس علي أمر اٟتديث كغَته، كال أزاؿ خائفا ما مل ٮترج. )السَت 

  (.ُْٓ/ُِ)السَت  (ُ)
  (.ّٕ)معرفة أنواع علـو اٟتديث  (ِ)
  (.ُُٖ/ُ)النكت على مقدمة ابن الصبلح. للزركشي  (ّ)
 (. ُُٖ) اٟتطة ُب ذكر الصحاح الستة (ْ)
َّ ا١تدف كحاضرة اٟتواضر، كبلغىت ما مل تبلغو ركما ُب سلطاهنا كال قاؿ الشيخ علي الطنطاكم ع (ٓ) ن بغداد: لقد صارت بغداد أ

القسطنطينية كال ا١تدائن ذات اإليواف لقد غدت سيدة العامل كالببلدي ٢تا خىوىؿ، ما يظهر ُب بلدة طريفه كال ظريفه من ٙترات 
َّ األيدم كال من نتاج الطبيعة كال من حصاد األدمغة إالٌ  ل إَل بغداد، كما ينبن نابن ُب مشرؽو من األرض كال مغربو إاٌل أ  ٛتي

بغداد؛ فالقوافل أبدان تٌتجو إَل بغداد بكل ٙتُت كٚتيل، ٖتملو إليها لتلقيو بُت يديها كما ٖتمل ماءىا األهناري من كل مكاف 
شعبة أدخلت بغداد قلت ال قىاؿى فكأنك مل تر الدنيا  ( كقىاؿى أبو الوليد قىاؿى يلَّْ/ّلتصٌبو ُب البحر )ذكريات. الطنطاكم 

ادي: أـ الدنيا كسيدة الببلد. )معجم البلداف ّْٔ/ُ)تاريخ بغداد   بغداد(.  َْٓ/ُ( كقاؿ ياقوت اٟتموم بػىٍغدى



 

 01 

 ترجمة اإلمام البخاري
 

01 

عن حديث من تلك األحاديث فقاؿ البخارم ال أعرفو فما زاؿ يلقى عليو كاحدا بعد كاحد حىت فرغ  فسألو
البخارم يقوؿ ال أعرفو ككاف العلماء ٦تن حضر اجمللس يلتفت بعضهم إَل بعض كيقولوف فهم الرجل كمن كاف مل 

العشرة أيضا فسألو عن حديث  يدر القصة يقضي على البخارم بالعجز كالتقصَت كقلة اٟتفظ ٍب انتدب رجل من
من تلك األحاديث ا١تقلوبة فقاؿ ال أعرفو فسألو عن آخر فقاؿ ال أعرفو فلم يزؿ يلقى عليو كاحدا كاحدا حىت 
فرغ من عشرتو كالبخارم يقوؿ ال أعرفو ٍب انتدب الثالث كالرابع إَل ٘تاـ العشرة حىت فرغوا كلهم من إلقاء تلك 

لتفت إَل األكؿ فقاؿ أما حديثك ا ،م ال يزيدىم على ال أعرفو فلما علم أهنم قد فرغوااألحاديث ا١تقلوبة كالبخار 
األكؿ فقلت كذا كصوابو كذا كحديثك الثاين كذا كصوابو كذا كالثالث كالرابع على الوالء حىت أتى على ٘تاـ 

ناس لو باٟتفظ كأذعنوا لو العشرة فرد كل منت إَل إسناده ككل إسناد إَل متنو كفعل باآلخرين مثل ذلك فأقر ال
 . (ُ)بالفضل

ىنا ٮتضع للبخارم فما العجب من رده ا٠تطأ إَل كقد عقب اٟتافظ ابن حجر على ىذه القصة بقولو: 
 . (ِ)الصواب فإنو كاف حافظا بل العجب من حفظو للخطأ على ترتيب ما ألقوه عليو من مرة كاحدة

 
  : قال الناظم ف  ذل 

 تهلل ياااااااااااااااااااااااوم بب ااااااااااااااااااااااااداد بااااااااااااااااااااااااو ظ اااااااااااااااااااااااار 
 

   
 آي البخاااااااااااااااااااري فاااااااااااااااااا  أب اااااااااااااااااا  م الي ااااااااااااااااااا 

 أتااااااااااااا  إلياااااااااااااو دعااااااااااااااة العلااااااااااااام في اااااااااااااا وقاااااااااااااد 
 

   
 ب اااااااااااااااااوا لاااااااااااااااااو ساااااااااااااااااق ة يااااااااااااااااا روه ساااااااااااااااااافي ا 

 فااااااااااااااجمعوا أمااااااااااااارىم فااااااااااااا  عصااااااااااااابة قلبااااااااااااات 
 

   
 بعاااااااااااي ااحادياااااااااااث ييااااااااااا  اختاااااااااااار م ري اااااااااااا 

 وقاااااااااااااااام مااااااااااااااا  قااااااااااااااادموا باااااااااااااااال مع يساااااااااااااااألو 
 

   
 فقاااااااااااااااال عن اااااااااااااااا م يباااااااااااااااا لسااااااااااااااات أدري اااااااااااااااا 

 حتااااااااااااااا  إذا نثاااااااااااااااروا ماااااااااااااااا فااااااااااااااا  ينااااااااااااااااانت م 
 

   
  ااااااااااااا  الصااااااااااااادور بااااااااااااا ج الااااااااااااارمح يلقي اااااااااااااا 

 وقااااااااااااااال لااااااااااااااي  ياااااااااااااا ا  النااااااااااااااو  يوردىااااااااااااااا 
 

   

                                 
ث، فاجتمعوا سليم بن ٣تاىد، ٝتعت أبا األىٍزىىًر يقوؿ: كاف بسمرقند أربع مائة ٦تن يطلبوف اٟتدي( قاؿ َُٓ)ىدم السارم  (ُ)

سبعة أياـ، كأحبوا مغالطة ٤تمد بن إٝتاعيل، فأدخلوا إسناد الشاـ ُب إسناد العراؽ، كإسناد اليمن ُب إسناد اٟترمُت، فما 
 (. ُُْ/ُِتعلقوا منو ًبسىٍقطىةو ال ُب اإلسناد، كال ُب ا١تنت )السَت 

  (.ُُٓ)ىدم السارم  (ِ)
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 مااااااااااااااا  ياااااااااااااااان ذا نظااااااااااااااار أو ياااااااااااااااان يرعي اااااااااااااااا 
 وانقااااااااااااي يَاااااااااااانُقي مااااااااااااا حااااااااااااايوا وينساااااااااااا و 

 
   

 حتاااااااااااااا  ااااااااااااااادت بااااااااااااااردة رقاااااااااااااات حوا ااااااااااااااي ا 
 فاع ااااااااااااااب ال مااااااااااااااع  اااااااااااااام ارتااااااااااااااد معترفااااااااااااااا 

 
   

 بكونااااااااااااااااااااااو آيااااااااااااااااااااااة ساااااااااااااااااااااابحان مساااااااااااااااااااااادي ا 
 وخااااااااااي  اااااااااااعرىم فاااااااااا  بعااااااااااي مااااااااااا يتبااااااااااوا 

 
   

 ساااااااااااااااات أروي اااااااااااااااااإليااااااااااااااااو بعااااااااااااااااد فصااااااااااااااااول ل 
 )المسااااااااااااالمون بخيااااااااااااار ماااااااااااااا بقيااااااااااااات ل ااااااااااااام  

 
   

 (ُ)ىااااااااااااا ي  ااااااااااااا ادت م يكفياااااااااااااو ماااااااااااااا في اااااااااااااا 
 

  

  :ورعو واحتياطو ف  جرح وتعديل الرواة 
 قاؿ بكر بن منَت: ٝتعت أبا عبد ا البخارم يقوؿ: أرجو أف ألقى ا كال ٭تاسبٍت أين اغتبت أحدان. 

  من نظر ُب كبلمو ُب اٞترح كالتعديل علم كرعو ُب الكبلـ ُب : صدؽ رىًٛتىوي اللَّوي ك -أم الذىيب  -قلت
الناس، كإنصافو فيمن يضعفو، فإنو أكثر ما يقوؿ: منكر اٟتديث، سكتوا عنو، فيو نظر، ك٨تو ىذا. كقل أف 

 يقوؿ: فبلف كذاب، أك كاف يضع اٟتديث. حىت إنو قاؿ: إذا قلت: فبلف ُب حديثو نظر، فهو متهم كاه. 
 . (ِ)لو: ال ٭تاسبٍت ا أين اغتبت أحدان، كىذا ىو كا غاية الورعكىذا معٌت قو 

  قاؿ ابن كثَت: كاف البخارم رىًٛتىوي اللَّوي ُب غاية اٟتياء كالشجاعة كالسخاء كالورع كالزىد ُب الدنيا دار
تبتو. فذكر لو " التاريخ " الفناء، كالرغبة ُب اآلخرة دار البقاء. قاؿ: أرجو أف ألقى ا كليس أحد يطالبٍت أين اغ

ائذنوا لو، : »صىلَّٰى اي عىلىٍيًو كىسىلَّمى كما ذكر فيو من اٞترح كالتعديل كغَت ذلك، فقاؿ: ليس ىذا من ىذا، قاؿ النيب 
 . (ّ)ك٨تن إ٪تا ركينا ذلك ركاية، كمل نقلو من عند أنفسنا« فلبئس أخو العشَتة

   مو ُب قاؿ اٟتافظ ابن حجر: للبيخىارًٌم ُب مو على الرِّجىاؿ ُب غىايىة التَّحىرِّم كالتوقي كىمن تىأمل كىبلى كىبلى
ا  ىػ()ًفيًو نظر( )تػىرىكيو  هػ(اٍٞترٍح كىالتػٍَّعًديل علم كرعو كإنصافو فىًإف أىكثر مىا يػىقيوؿ )مينكر اٟتىًديث( )سكتوا عىن كى٨تىٍو ىىذى

                                 
  (.ُُٕ/ِ)مدرسة اإلماـ البخارم ُب ا١تغرب  (ُ)
 (. ّْٗ/ُِ)السَت  (ِ)
 ىػ(. ِٔٓسنة  ِٗ/ُُ)البداية كالنهاية  (ّ)
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ف كىذَّاب( أىك )يضع اٟتىًديث ف كىقل أىف يػىقيوؿ )فبلى ف( )رىمىاه فبلى ( بل ًإذا قىاؿى ذىًلك عزاهي ًإَلى غىَته بقولو )كذبو فبلى
ايىة بًاٍلكىًذًب( حىىتَّ أىنو قىاؿى من قلت ًفيًو )ُب حىًديثو نظر( فػىهيوى ميتَّهم كىمن قلت ًفيًو )مينكر اٟتىًديث( فىبلى ٖتل الرِّكى 

عىنوي 
(ُ) . 

  :يرمو 
  مىا ًعٍندى اللًَّو ﴿ٜتسمائة درىم، فأنفقت كل ذلك ُب طلب العلم. قاؿ البخارم: كنت أستغل كل شهر

يػٍره   . (ِ)[ّٔكىأىبٍػقىى﴾ ]الشورل: خى
  قاؿ ٤تمد ٍبن أىيب حاًب: ككٌنا بًفىرٍبر، ككاف أبوعبدا يبٍت رىباطنا ٦تٌا يلي ٓتيىارل. فاجتمع بىشىره كثَت ييعينيونو

. ككاف ينقل اللَّنبى، فكنت  أقوؿ لو: إٌنك تيٍكفى. فيقوؿ: ىذا الًَّذم ينفعنا. ٌٍب أخذنا ننقل الزٍَّنَبات معو، عىلىى ذىًلكى
ككاف ذبح ٢تم بقرةن، فلٌما أدركت القيديكر دعا الٌناس إَل الطٌعاـ، ككاف هبا مائة نٍفس أك أكثر، كمل يكن عًلم أنٌو 

ثة دراىم أك أقٌل، فألقينا بُت أيديهم، فأكل ٚتيعي مىن  اجتمع ما اجتمع. ككٌنا أخرجنا معو من ًفرىٍبر خيبزنا بثبلى
 حضىر، كفضلت أرًغفة صاٟتة. ككاف ا٠تيبز إذ ذاؾ ٜتسة أىٍمنىاء بًدرىم. 

كقاؿ يل مرةن: أحتاج ُب السنة إَل أربعة آالؼ أك ٜتسة آالؼ درىم. ككاف يتصدَّؽ بالكثَت. يناكؿ الفقَت 
ثُت ، كأقٌل كأكثر، من غَت أٍف يشعر بذلك أحد. ككاف الى يفارقو  من أصحاب اٟتديث ما بُت العشرين إَل الٌثبلى

 . (ّ)كيسو. كرأيتو ناكؿ رجبلى صيرٌةن فيها ثبلٙتائة درىم
 . (ْ)كقاؿ ابن حجر: كاف كثَت اإلحساف إَل الطلبة مفرط الكـر

خ كالكتابة ككاف الوراؽ كاتب البخارم مبلزما لو كمل تكن صحبة الوراؽ لئلماـ البخارم مقتصرة على النس
فقط بل كاف يقضي حوائجو كٮتدمو، كاختصو اإلماـ البخارم ٔتنزلة ٦تيزة عنده يظهر ىذا من قوؿ الوراؽ 

 . (ٓ)للبخارم: "أنزلتٍت من نفسك ما مل تنزؿ أحدان، كحللت منك ٤تل الولد"

                                 
 (. ّٕٗ/ٓ)تىغليق التىعليق  (ُ)
كىكذا كاف دأب علماء األمة ُب بذ٢تم ا١تاؿ الوفَت لتحصيل العلم كاالرٖتاؿ كلقاء الشيوخ، انقطع رىط ( ْْٗ/ُِ)السَت  (ِ)

( دينار ُب طلب العلم، كباع زياد ََْزيلة: فأنفق إٝتاعيل بن عيَّاش )جليل منهم للطلب، كانفقوا ُب سبيلو األمواؿ اٞت
( ألفان على َّالبىكَّائي داره كصىًحب ٤تمد بن إسحاؽ حىت ٝتع منو )كتاب ا١تغازم( كأنفق ٤تمد بن اٟتسن الشيباين )

ث، كأنفق الفقيو ىشاـ بن ( ألف درىم ُب طلب اٟتديََُاٟتديث كالفقو كالنحو كالشعر، كعلي بن عاصم الواسطي أنفق )
( ألف درىم ُب طلب العلم، ك٭تي بن مىعُت أنفق ألف ألف درىم كٜتسُت ألفان، كغَتىم كثَت ََٕعيبيد ا الرازم )

 (. ِٓ. لػ عبدالستار الشيخ ، اإلماـ البخارم أستاذ األيستاذين كإماـ ادثُتَّْكقصصهم تدىش األلباب. )صَب العلماء 
 (. َْٗرقم  َُْ/ٔ)ـ ز للذىيب تاريخ اإلسبل (ّ)
 (. َٓٓ)ىدم السارم  (ْ)
 (. ُٓ( مشائل البخارم )ُْٓ/ ُِ)السَت  (ٓ)
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لقىٍيظ أحياننا. فكنت أراه يقـو كقاؿ الورٌاؽ: كىافى أبو عبدا إذا كنتي معو ُب سفر ٬تمعنا بيته كاحده إالى ُب ا
رج أحاديث  لىةو كاحدةو ٜتس عشرة مرٌة إَل عشرين مرٌة، ُب كٌل ذىًلكى يأخذ القيٌداحة فييورم نارنا كييسرج، ٌٍب ٮتي ُب لىيػٍ

، فق ث عشرة ركعة. ككاف الى يوقظٍت ُب كٌل ما يقـو لتي فييعلِّم عليها، ٌٍب يضع رأسو. ككاف ييصٌلي كقت السَّحىر ثبلى
: أنتى شاٌب كال أحب أف أفسد عليك نومك لىوي: إٌنك ٖتمل عىلى نفسك ُب كٌل ىذا كال تيوقظٍت! قىاؿى

(ُ) . 

  : من لة اإلمام البخاري ومحبتو ف  قلوب المسلمي 
 لقد احتل اإلماـ البخارم مكانان مرموقان ُب قلوب الناس فكل من عرفو أحبو كأثٌت عليو خَتان. 

 ا فعل بو أىل قاؿ اإلماـ مس
ن
لم بن اٟتجاج: ١تا قدـ ٤تمد بن إٝتاعيل نيسابور ما رأيت كالينا كال عا١ت

نيسابور ما فعلوا بو، استقبلوه مرحلتُت كثبلثة، فقاؿ ٤تمد بن ٭تِت الذٍُّىلي ُب ٣تلسو: من أراد أف يستقبل ٤تمد 
ٍىلي كعامة ا ا فليستقبلو، فاستقبلو ٤تمد بن ٭تِت الذُّ  .(ِ)لعلماء، فنزؿ دار البخاريُتبن إٝتاعيل غدن

: ٝتعت أصحابنا يقولوف: ١تا قدـ البخارم نيسابور استقبلو أربعة آالؼ  كقاؿ ٤تمد بن يعقوب بن األخـر
 .(ّ)رجل ركباننا على ا٠تيل، سول مىن ركب بغبلن أك ٛتارنا، كسول الذين يسَتكف على أقدامهم

 ض أصحابنا يقوؿ: ١تا قدـ ٓتارل نصبت لو القباب ركل أٛتد بن منصور بن ٤تمد الشَتازم: ٝتعت بع
على فرسخو من البلد، كاستقبلو عامة أىل البلد، حىت مل يبق مذكوره إال كقد استقبلو، كنثر عليو الدنانَت كالدراىم 

 .(ْ)كالسكر الكثَت
  متو األخَتة، معشر ٛتدكيو بن ا٠تطاب: ١تا قدـ أبو عبد ا بن ٤تمد بن إٝتاعيل من العراؽ قدقاؿ أبو

 كتلقاه من تلقاه من الناس، كازدٛتوا عليو كبالغوا ُب بره. فقيل لو ُب ذلك كفيما كاف من كرامة الناس كبرىم لو. 
 . (ٓ)فقاؿ: فكيف لو رأيتم يـو دخولنا البصرة

  ىٍركىرٍُّكًذمَّ قاؿ يوسف بن موسى
لعلم، قد : كنت بالبصرة ُب جامعها، إذ ٝتعت منادينا ينادم: يا أىل اا١ت

قدـ ٤تمد بن إٝتاعيل البخارم، فقاموا ُب طلبو، ككنت معهم، فرأينا رجبلن شابِّا، يصلي خلف األسطوانة، فلما 
فرغ من الصبلة، أحدقوا بو، كسألوه أف يعقد ٢تم ٣تلس اإلمبلء، فأجاهبم، فلما كاف الغد اجتمع قريبه من كذا  

 . (ٔ)كذا ألف، فجلس لئلمبلء
 ود بن النضر الفقيو. قاؿ أبو سهل ٤تم 

                                 
 ( ط بشار. َُْ/ٔ)تاريخ اإلسبلـ  (ُ)
 (. ْٖٓ/ُِ)السَت  (ِ)
 (. ّْٕ/ُِ)السَت  (ّ)
 (. ِْ/ُ) تقييد ا١تهمل ك٘تييز ا١تشكل. للغساين( ْ)
 (. ّْٕرقم  ِِّ/ِ)تاريخ بغداد  (ٓ)
 (. َْٗ/ُِ)السَت  (ٔ)
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دخلت البصرة كالشاـ كاٟتجاز كالكوفة كرأيت علماءىا فكلما جرل ذكر ٤تمد بن إٝتاعيل فضلوه على 
أنفسهم كقاؿ أبو سهل أيضا ٝتعت أكثر من ثبلثُت عا١تا من علماء مصر يقولوف حاجتنا ُب الدنيا النظر إَل 

 . (ُ)٤تمد بن إٝتاعيل
 أف أزيد ُب عمر ٤تمد بن إٝتاعيل من عمرم لفعلت، فإف موٌب يكوف  قاؿ ٭تِت بن جعفر: لو قدرت

 . (ِ)موت رجل كاحد، كموتو ذىاب العلم

  .محنة اإلمام البخاري مع محمد ب  يحي  ال ىل  وخروجو م  نيسابور 
 قاؿ أبو سعيد حاًب بن أٛتد الكندم: ٝتعت مسلم بن اٟتجاج يقوؿ: ١تا قدـ ٤تمد بن إٝتاعيل نيسابور ما

 رأيت كاليا كال عا١تا فعل بو أىل نيسابور ما فعلوا بو، استقبلوه مرحلتُت كثبلثة. 
 فقاؿ ٤تمد بن ٭تِت الذىلي ُب ٣تلسو: من أراد أف يستقبل ٤تمد بن إٝتاعيل غدا فليستقبلو. 

ن شيء من فاستقبلو ٤تمد بن ٭تِت كعامة العلماء، فنزؿ دار البخاريُت، فقاؿ لنا ٤تمد بن ٭تِت: ال تسألوه ع
الكبلـ، فإنو إف أجاب ٓتبلؼ ما ٨تن فيو، كقع بيننا كبينو، ٍب مشت بنا كل حركرم، ككل رافضي، ككل جهمي، 

 ككل مرجئ ٓتراساف. 
قاؿ: فازدحم الناس على ٤تمد بن إٝتاعيل، حىت امتؤل السطح كالدار، فلما كاف اليـو الثاين أك الثالث، قاـ 

 آف. إليو رجل، فسألو عن اللفظ بالقر 
 فقاؿ: أفعالنا ٥تلوقة، كألفاظنا من أفعالنا. 

فوقع بينهم اختبلؼ، فقاؿ بعض الناس: قاؿ: لفظي بالقرآف ٥تلوؽ، كقاؿ بعضهم: مل يقل، حىت تواثبوا، 
 فاجتمع أىل الدار كأخرجوىم. 

مسلم بن  قاؿ اٟتاكم ك١تا كقع بُت البخارم كبُت الذىلي ُب مسألة اللفظ انقطع الناس عن البخارم إال
 اٟتجاج كأٛتد بن سلمة.

يقوؿ: ١تا كقع بُت ٤تمد بن ٭تِت  ؿو قاؿ اٟتاكم: حدثنا طاىر بن ٤تمد الوراؽ، ٝتعت ٤تمد بن شاذً ك 
٭تِت، كل من  كالبخارم، دخلت على البخارم، فقلت: يا أبا عبد ا، أيش اٟتيلة لنا فيما بينك كبُت ٤تمد بن

 ؟ييطرىدي ٮتتلف إليك 
 ٤تمد بن ٭تِت اٟتسد ُب العلم، كالعلم رزؽ ا يعطيو من يشاء. فقاؿ: كم يعًتم

 فقلت: ىذه ا١تسألة اليت ٖتكى عنك؟
قاؿ: يا بٍت، ىذه مسألة مشؤكمة، رأيت أٛتد بن حنبل، كما نالو ُب ىذه ا١تسألة، كجعلت على نفسي أف 

 ال أتكلم فيها.
                                 

 (. ْٖٓ( ىدم السارم )َُْ/ٓ)تغليق التعليق  (ُ)
 (. ُْٖ/ُِ)السَت  (ِ)
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ا، ىذا رجل مقبوؿ ٓتراساف خصوصا ُب قاؿ أٛتد بن سلمة: دخلت على البخارم، فقلت: يا أبا عبد ك 
 ىذه ا١تدينة، كقد ِبَّ ُب ىذا اٟتديث حىت ال يقدر أحد منا أف يكلمو فيو، فما ترل؟ 

اللهم إنك تعلم أين [ ْْ﴿كىأيفػىوِّضي أىٍمرًم ًإَلى اللًَّو ًإفَّ اللَّوى بىًصَته بًاٍلًعبىاًد﴾ ]غافر: فقبض على ٟتيتو، ٍب قاؿ: 
بنيسابور أشران كال بطران، كال طلبان للرئاسة، كإ٪تا أبىٍت علي نفسي ُب الرجوع إَل كطٍت لغلبة ا١تخالفُت، مل أرد ا١تقاـ 

 كقد قصدين ىذا الرجل حسدان ١تا آتاين ا ال غَت. 
 ٍب قاؿ يل: يا أٛتد، إين خارج غدان لتتخلصوا من حديثو ألجلي. 

 م. قاؿ: فأخَبت ٚتاعة أصحابنا، فوا ما شيعو غَت 
 . (ُ)كنت معو حُت خرج من البلد، كأقاـ على باب البلد ثبلثة أياـ إلصبلح أمره

قاؿ اٟتسن بن ٤تمد بن جابر: ٝتعت ٤تمد بن ٭تِت الذىلي يقوؿ: ١تا كرد ٤تمد بن إٝتاعيل البخارم 
: فذىب الناس إليو  : اذىبوا إَل ىذا الرجل الصاّب العامل فاٝتعوا منو، قىاؿى كاقبلوا على السماع منو، نيسابور، قىاؿى

 . (ِ)حىت ظهر ا٠تلل ُب ٣تالس ٤تمد بن ٭تِت فحسده بعد ذلك كتكلم فيو
كقاؿ أبو أٛتد بن عدم: ذكر يل ٚتاعة من ا١تشايخ أف ٤تمد بن إٝتاعيل ١تا كرد نيسابور اجتمع الناس 

ليو، كاجتماعهم عليو، فقاؿ عليو، حسده بعض من كاف ُب ذلك الوقت من مشايخ نيسابور ١تا رأكا إقباؿ الناس إ
 ألصحاب اٟتديث: إف ٤تمد بن إٝتاعيل يقوؿ: اللفظ بالقرآف ٥تلوؽ، فامتحنوه ُب اجمللس. 

فلما حضر الناس ٣تلس البخارم، قاـ إليو رجل، فقاؿ: يا أبا عبد ا، ما تقوؿ ُب اللفظ بالقرآف، ٥تلوؽ 
 ىو أـ غَت ٥تلوؽ؟ 

 فأعرض عنو البخارم كمل ٬تبو.
الرجل: يا أبا عبد ا، فأعاد عليو القوؿ، فأعرض عنو، ٍب قاؿ ُب الثالثة، فالتفت إليو البخارم، كقاؿ:  فقاؿ

 . (ّ)القرآف كبلـ ا غَت ٥تلوؽ، كأفعاؿ العباد ٥تلوقة كاالمتحاف بدعة
 .(ْ)قاؿ البخارم: القرآف كبلـ ا غَت ٥تلوؽ، كمن قاؿ: ٥تلوؽ فهو كافر

: حدثنا أبو صاّب خلف بن ٤تمد بن إٝتاعيل، م : قاؿ ا٠تطيب البغداد : أخَبنا ٤تمد بن أيب بكر، قىاؿى قىاؿى
: ٝتعت أبا عمرك أٛتد بن نصر بن إبراىيم النيسابورم ا١تعركؼ با٠تفاؼ ببخارل ، يقوؿ: كنا يوما عند أيب  قىاؿى
، فقاؿ ٤تمد بن نصر: ٝتعتو إسحاؽ القيسي كمعنا ٤تمد بن نصر ا١تركزم، فجرل ذكر ٤تمد بن إٝتاعيل البخارم

 يقوؿ: من زعم أين قلت لفظي بالقرآف ٥تلوؽ فهو كذاب، فإين مل أقلو.
                                 

 (. ِْٗ( ىدم السارم )ْٖٓ/ُِ) السَت( ُ)
مل يسلم ًمنػٍهىا  ٟتقتو آفىة اٟتٍىسىد الَّيًت  يأىف ٤تيىمَّد بن ٭تِت الذىل كىالى يرتاب اٍلمنصف ُبقاؿ السبكي :  (َّْ/ِ)تاريخ بغداد  (ِ)
 .( َِّ/ِ.)طبقات الشافعية  الَّ أىل اٍلًعٍصمىةإً 
 (. ّْٓ/ُِ) السَت( ّ)
 (. ْٔٓ/ُِ) السَت( ْ)
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 فقلت لو: يا أبا عبد ا قد خاض الناس ُب ىذا كأكثركا فيو؟ فقاؿ: ليس إال ما أقوؿ كأحكي لك عنو.
حىت طابت نفسو فقلت: قىاؿى أبو عمرك ا٠تفاؼ: فأتيت ٤تمد بن إٝتاعيل فناظرتو ُب شيء من األحاديث 

 عنك أنك قلت ىذه ا١تقالة. ييا أبا عبد ا ىاىنا أحد ٭تك
نيسابور، كقومس، كالرم، ك٫تذاف، كحلواف،  احفظ ما أقوؿ لك: من زعم من أىل فقاؿ: يا أبا عمرك

ذه ا١تقالة إال كبغداد، كالكوفة، كا١تدينة، كمكة، كالبصرة، أين قلت: لفظي بالقرآف ٥تلوؽ فهو كذاب فإين مل أقل ى
 (ُ) أين قلت: أفعاؿ العباد ٥تلوقة.

  :ابت ء البخاري 
بعث األمَت خالد بن أٛتد الذىلي كايل ٓتارل إَل ٤تمد بن إٝتاعيل أف اٛتل إيلَّ كتاب )اٞتامع( ك)التاريخ( 

لك إَل شيء منو  كغَت٫تا ألٝتع منك، فقاؿ لرسولو: أنا ال أيًذؿ العلم، كال أٛتلو إَل أبواب الناس، فإف كانت
حاجةه، فاحضير ُب مسجدم، أك ُب دارم، كإف مل يعجبك ىذا فإنك سلطافه، فامنعٍت من اجمللس؛ ليكوف يل 

 : صىلَّٰى اي عىلىٍيًو كىسىلَّمى عذره عند ا يـو القيامة؛ ألين ال أكتم العلم؛ لقوؿ النيب 
فكاف سبب الوحشة بينهما ىذا، فاستعاف األمَت ْتريث  «ِمْ  نَارٍ  َمْ  ُسِئَل َعْ  ِعْلٍم َفَكَتَمُو أُْلِ َم بِِلَ امٍ »

فدعا عليهم أبو عبد ا ٤تمد بن إٝتاعيل، فقاؿ: بن أيب الورقاء كغَته، حىت تكلموا ُب مذىبو، كنفاه عن البلد، 
ىرية بأف ينادل فلم يأًت إال شهره حىت كرد أمر الطااللهم أرىم ما قصدكين بو ُب أنفسهم كأكالدىم كأىاليهم. 

، فإنو ابتلي بأىلو، فرأل فيها ما ٬تلُّ عن الوصف، كأما  على خالد ُب البلد، فنودم عليو على أتاف، كأما حريثه
 . (ِ)فبلف، فابتلي بأكالده، كأراه ا فيهم الببليا

اف سبب كقاؿ اٟتاكم: ٝتعت ٤تمد بن العباس الضيب، يقوؿ: ٝتعت أبا بكر بن أيب عمرك اٟتافظ، يقوؿ: ك
أف خالد بن أٛتد الذىلي األمَت، خليفة  -أم ٓتارل  -مفارقة أيب عبد ا ٤تمد بن إٝتاعيل البخارم البلد 

الطاىرية ببخارل، سأؿ أف ٭تضر منزلو فيقرأ اٞتامع كالتاريخ على أكالده فامتنع أبو عبد ا عن اٟتضور عنده، 
: ال يسعٍت أف أخص بالسماع قوما فراسلو أف يعقد ٣تلسا ألكالده ال ٭تضره غَتىم ف امتنع عن ذلك أيضا، كىقىاؿى

، فاستعاف خالد بن أٛتد ْتريث بن أيب الورقاء كغَته من أىل العلم ببخارل عليو، حىت تكلموا ُب مذىبو  دكف قـو
 كنفاه عن البلد، فدعا عليهم أبو عبد ا ٤تمد بن إٝتاعيل، فقاؿ: اللهم أرىم ما قصدكين بو ُب أنفسهم

                                 
 (. ِّ/ِ) تاريخ بغداد( ُ)
 (.ّّ/ِ( تاريخ بغداد )ْٓٔ/ُِ)السَت  (ِ)
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 . (ُ)كأكالدىم كأىاليهم

  .فريٌة وردىا ع  اإلمام البخاري 
ريًكم عن اإلماـ ٤تمد بن إٝتاعيل البخارم صاحب )الصحيح( أنو أستيفيت: )ُب صبيُت شربا من لنب شاة 
فأفىت بثبوت اٟترمة بينهما كأف لنب البهيمة ينشر اٟترمة، فلو شرب اثناف أك أكثر من لنب شاة كاحدة صاركا إخوة 
أك أخوات من الرضاعة(. كىذه ا١تسألة كانت سبب إخراجو من ٓتارل، فإنو قدـ ٓتارل ُب زمن أيب حفص الكبَت 
رىًٛتىوي اللَّوي كجعل يفيت فنهاه أبو حفص كقاؿ لست بأىل لو فلم ينتو حىت سئل عن ىذه ا١تسألة فأفىت باٟترمة 

 ػ ىافاجتمع الناس كأخرجوه. 
 حياة اإلماـ )ماـ البخارم اإلماـ ٚتاؿ الدين القاٝتي ُب كتابو : رد ىذه الفرية عن اإلقلت
 حيث قاؿ.  (ْٖص البخارم

 كىي عبلمة التضعيف كالتمريض.  (ريًكم)أف ىذه الفرية ركية بصيغة  -
يخىرِّج قبوؿ ا١ترك  -

ٍسًنًد كا١ت
ي
م مل يػىٍعزيىا ١تن ركاىا حىتَّ ييعلم مصدرىا، كمعلـو ما للعزك من االعتبار، إذ على ا١ت

 أك رده، كإذا كاف اٟتديث اجملهوؿ ركاتو ك٥ٌترجو ال يقاـ لو كزف، فأىن باألقاصيص، كاٟتكايات. 
إف مثل ىذه اٟتكاية كاف ٯتكن أف تصدؽ لو مل يكن لئلماـ البخارم من اآلثار ما يكذهبا بادئ ذم  -

 بدء، ألف أثر اإلنساف ىو أكَب شاىد على علمو كمقدار ما أكتيو من عرفاف. 
أيخرج من ٓتارل بسببها مل يذكره أحده من ا١تؤرخُت كال من القيصَّاص اإلخباريُت، مع أف البخارم دعول  -

ة الرِّجاؿ مل يغادركا نبأن لو إال كسطركه، كال أمران من ما  أف من ترجم البخارم من أحرار األفكار كنػىقىدى
 مَت بلده ُب مسألة الكبلـ. جرياتو إال كدٌكنوه، كقد علمت ما حكوه من ٣ترياتو مع الذٍُّىلٌي كأ

من ٝتع ىذه القصة كأعار نظره ما أكرده البخارم ُب كتاب الٌنكاح من أبواب الٌرضاع من فقو السُّنَّة،  -
 . (٥تتصران ) ػىأكاألحكاـ يػىٍعجىبي غاية العجب من كذب ال يعقل، كافًتاء ال يػيٍقبىل. 

  قدر البخارم كدقة فهمو كسعة نظره كغور فكره : لكٍت استبعد كقوعها بالنسبة إَل جبللة اللكنومقاؿ
 . (ِ)٦تا ال ٮتفى على من انتفع بصحيحو

  أبو زيد: ىي قصة موضوعة، ٥تتلقة مصنوعة بكرقاؿ الشيخ(ّ) . 
  قاؿ الدكتور عبدالغٍت عبدا٠تالق: فتلك فريةه على البخارم حقَتةه، ما أنزؿ ا هبا من سلطاف، كمل يػىقيٍم

                                 
اف قاؿ ابن خلكاف: ككاف خالد بن أٛتد بن خالد الذىلي أمَت خراس( ْٓٔ/ِْ( هتذيب الكماؿ )َّْ/ِ)تاريخ بغداد  (ُ)

من ٓتارل إَل خىٍرتػىٍنك، ٍب حج خالد ا١تذكور فوصل إَل بغداد فحبسو ا١توفق بن ا١تتوكل  -أم أخرج البخارم  -قد اخرجو 
 (. ٗٔٓرقم ِْ/ْأخو ا١تعتمد ا٠تليفة، فمات ُب حبسو. )كفيات األعياف 

 (. ُٖ( الفوائد البهية. للنكوم. ُب ترٚتة أٛتد بن حفص الكبَت )ِ)
 (. ّٕيل. لػ بكر أبو زيد )( كتاب التأصّ)
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شبهة أك برىاف، كىي فىضبلن عن كوهنا أضعفى من الضٍَّعف، كأسخىفى من السٍُّخًف ال ٯتلك على صحتها أدىن 
، إال أف يىقطع بكًذهًبا، كيسخر من راكيها كمدكِّهنا، كيًتحم على الطائي إذ  سامعيها ا١تنصفي كقارئها ا١تخًلصي

 يقوؿ: 
 َعلَاااااااااااا  َأنالَ ااااااااااااا ااَيلاااااااااااااُم قَااااااااااااْد  ااااااااااااْرَن ُيل َ ااااااااااااا

 
   

َ اااااااااااااا َعَ ائِااااااااااااابُ َعَ ائِاااااااااااااَب    َحتلااااااااااااا  لَاااااااااااااْيَ  ِفياْ
   :كيتمثل بقوؿ ا١تتنيب 

 َوَىْبنِااااااااااااااا  قُاْلاااااااااااااااُت َىاااااااااااااااَ ا الص اااااااااااااااْبُح لَْيااااااااااااااالٌ 
 

   
 أيَاْعَمااااااااااااااااااااا  الَعااااااااااااااااااااااَلُموَن َعاااااااااااااااااااااِ  ال اااااااااااااااااااااَياءِ  

كلعمري اٟتق إذا كاف مثلي البخارم ُب فضلو كعلًمو، كاجتهاًده كفقهو ليس من أىل االجتهاد كالفقو، كييفيت  
علـو بالضركرة بطبلنيو، كا١تستلزـً ٖترًن ى الزكاج بُت معظم أفراد األمة فمن ىم اجملتهدكف؟ كأين ىم هبذا اٟتيكًم ا١ت

 م من ال يفيت ٔتثلو أك أخطر منو.ا١تتفقهوف؟ كمن منه
كإف لنا ١تلءى اٟتق بأف نتيقنى أف راكم تلك الفرية ك٥تًتعىها، أك من دىكهنا مستشهدان هبا مل يطلع على 

رم" أك مل يىفهم شيئان منو، بل مل يقرأ شيئان من سائر مصَّنفاتو ككتبو، إال إف كاف اٟتقدي الشديدي أك "صحيح البخا
التعصُّبي األعمى، قد أىضىلَّ عقلو كأفقده صوابو، كٛتلو على ما ال يقبل من بو مىسكةه من عقل، كشيءه من دين، 

يع على ذلك اإلماـ األجٌل الذم أٚتعت األمة على كقدر من خلق، أف يرتكبىوي كييقدـ عليو من االفًتاء كلتشن
دث أثران، كمل تغَت رأيان، كلن تضرَّ البخارم ُب شيء، كالناس  ك  -تقديره، كانتفعت بعلمو كإف تلك الًفرية مل ٖتي

يٍفتػىرىيات -اٟتمد 
 . (ُ)أعقلي من أف يتأثركا بالًتىات، كييغَتكا األحكاـ عن طريق ا١ت

  شيخ: ىذه أقصوصةه كاىيةه، كأيخلوقةه باطلةه، كفريةه ساقطةه، كىي مردكدةه ركايةن كدرايةن، ال عبدالستارقاؿ
 . (ِ)نقبلن كعقبلن، كلوال أهنا ذيكرت ُب سَتة اإلماـ ١تا ألقينا ٢تا باالن، كال رىفػىٍعنا هبا رأسان 

  :لُقب اإلمام البخاري بإمام المحد ي  أو أمير المؤمني  بالحديث 
  كم: أبو عبد ا البخارم: ىو إماـ أىل اٟتديث ببل خبلؼ بُت أىل النقلقاؿ اٟتا(ّ) . 
 ا الشٍَّأف، أىًمَت  قاؿ الشوكاين: كىاٍخًتيىار مىا اٍختىارىهي ُب ًكتىابو من أصح الصًَّحيح حىىتَّ ٝتىَّاهي كثَت من أىئًمَّة ىىذى

 . (ْ)اٍلميؤمًنُتى ُب اٟتىًديث

                                 
  (.َُْ) اإلماـ البخارم كصحيحو. لػ عبدالغٍت عبدا٠تالق( ُ)
 (. ِٕٕاإلماـ البخارم أستاذ األيستاذين كإماـ ادثُت. عبدالستار الشيخ )( ِ)
 (. ُٕ/ُهتذيب األٝتاء )( ّ)
 (. ّْٓ) قطر الويل على حديث الويل. للشوكاين (ْ)
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  البخارم كمسلم ركاه إمامي ادثُت قاؿ الطوُب: ىو باعتبار ما كانا عليو من قوؿ اإلماـ النوكم: عن
الورع كالزىد كاٞتد كاالجتهاد ُب ٗتريج الصحيح كالتصريح بو ُب كتابيهما حىتَّ ائتىمَّ هبما ُب التصحيح كل من 

 .(ُ)بعد٫تا
 قاؿ الشيخ أٛتد شاكر: قد أطلق ادثوف ألقابان على العلماء باٟتديث . 

فأعبلىا أمَت ا١تؤمنُت ُب اٟتديث كىذا لقب مل يظفر بو إال األفذاذ النوادر الذين ىم أئمة ىذا الشأف 
كا١ترجع إليهم فيو. كشعبة بن اٟتجاج كسفياف الثورم كإسحاؽ بن راىويو كأٛتد بن حنبل كالبخارم كالدارقطٍت 

 . (ِ)ٚتيعا رىًضيى اللَّوي عىنػٍهيمٍ كُب ا١تتأخرين ابن حجر العسقبلين، 
ا١تلقبُت بلقب أمَت ا١تؤمنُت ُب  (أمراء ا١تؤمنُت ُب اٟتديث)كٚتع الشيخ عبدالفتاح أبو غدة: ُب رسالتو 

 . (ّ)اٟتديث، فأكصلهم إَل ستة كعشرين أمَتان 

  :مؤلفات اإلمام البخاري 

 .  ال امع الصحيح) حيح البخاري 
   عشرة سنة. ق ايا الصحابة والتابعي .  نفو ولو م  العمر  مان

 . (ْ)التاريخ الكبير
 التاريخ ااوسي. 
 التاريخ الص ير. 
 اادب المفرد. 

 القراءة خل  اإلمام. 
 بر الوالدي . 

 خلق أفعال العباد. 
 يتاب ال عفاء. 

                                 
 (. ِٕ)بعُت النوكية. للطوُب التعيُت ُب شرح األر  (ُ)
 (. ُْٗالباعث اٟتثيث. ٖتقيق أٛتد شاكر )( ِ)
 ( ط قطر. ْٖ/ِ( كانظر التوضيح لشرح اٞتامع الصحيح. لػ ابن ا١تلقن )َُٗأمراء ا١تؤمنُت ُب اٟتديث )( ّ)
م صنفت فأدخلو على عىبد اللًَّو ٍبن طىاًىر، الذ -الكبَت  -قاؿ ٤تيىمَّد ٍبن ًإٍٝتىاًعيل: أخذ ًإٍسحىاؽ بن راىويو كتاب "التأريخ " ( ْ)

: أيها األمَت أال أيرًيكى ًسٍحران؟ كقاؿ: أىبىو اٍلعىبَّاس ٍبن سىًعيد: لو أف رجبل كتب ثبلثُت ألف حديث ١تا استغٌت عىٍن ك تاب فػىقىاؿى
التاريخ  -دكف األحدب : بلن عدد تراجم قاؿ الدكتور خل (َْْ/ِْ"تاريخ " ٤تيىمَّد ٍبن ًإٍٝتىاًعيل اٍلبيخىارًٌم. )هتذيب الكماؿ 

( ا١تلحق د يشتمل على ما ذكره ُب )التاريخ( ك )الكيٌتى ( ترٚتة ، كىذا العد١َُّٗٗتطبوع ما أحصيتو بدقة : )كما ُب ا  -الكبَت 
 ( .ُاٟتاشية  َُْكُّٖرجاالن كنساء ، ٔتا فيها ا١تكرر.)اإلماـ البخارم كجامعو الصحيح بو 
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 ال امع الكبير. 
 . (ُ)المسند الكبير

 التفسير الكبير. 
 يتاب اا ربة. 
 يتاب الِ بة. 

 أسام  الصحابة 
 كىو من ليس لو إال حديث كاحد من الصحابة. دان. يتاب الوح

 (ِ)يتاب المبسوط. 
 يتاب العلل. 
 يتاب الُكن . 
  يتاب الفرائد.

  .إج ل  يوخ البخاري لو ومعرفة ف لة وسعة علمو 
أٚتع شيوخ البخارم كغَتىم من أئمة األمصار كعلماء األقطار على احًتامو كتعظيمو، كمدحو كتكرٯتو، 

 . (ّ)منهم بنبوغو كرفعتو، كبيعد صيتو كشهرتو، كعملوا على إبراز علمو، كأشادكا ّتليل فضلو كتنبأ كثَت
  قاؿ أىبىو بىٍكر ا١تديٍت: كنا يوما بنيسابور عند ًإٍسحىاؽ ٍبن راىويو ك٤تيىمَّد ٍبن ًإٍٝتىاًعيل حاضر ُب اجمللس فمر

عىطىاء  صىلَّٰى اي عىلىٍيًو كىسىلَّمى ، ككاف دكف صاحب النَّيبٌ ًو كىسىلَّمى صىلَّٰى اي عىلىيٍ ًإٍسحىاؽ ْتديث من أحاديث النَّيبٌ 
ا  الكيخاراين فػىقىاؿى لو إسحاؽ: يا أبا عىبد ا إيش كيخاراف؟ قاؿ: قرية باليمن كىافى ميعىاًكيىة ٍبن أىيب سيٍفيىاف بعث ىىذى

ًإَلى اٍليىمىن فسمع منو عىطىاء حديثُت. فػىقىاؿى لو ًإٍسحىاؽ: يىا أىبىا عىبد  صىلَّٰى اي عىلىٍيًو كىسىلَّمى الرجل من أصحاب النَّيبُّ 
 . (ْ)اللًَّو كأنك قد شهدت القـو

  قىاؿى ٤تمد بن أيب حاًب الوراؽ: ٝتعت ٤تمد بن إٝتاعيل، يقوؿ: قىاؿى يل ٤تمد بن سبلـ البيكندم: انظر
كيو، ففعلت ذلك. ككاف ٤تمد بن سبلـ كتب عند ُب كتيب فما كجدت فيها من خطأ فأضرب عليو، كي ال أر 

األحاديث اليت احكمها ٤تمد بن إٝتاعيل، رضي الفىت، كُب األحاديث الضعيفة، مل يرض الفىت. فقاؿ لو بعض 

                                 
ملة ٥تطوطة من ا١تسند الكبَت ٓتط اإلماـ ابن تيمية ُب مكتبة ا١تخطوطات ُب دار العلـو بأ١تانيا قبل اٟترب كانت نسخة كا  (ُ)

 (. ِاٟتاشية  ِٓٗ/ُالعا١تية الثانية. )سَتة اإلماـ البخارم. ا١تباركفورم 
 ( .َِْ/ٓ تغليق التعليق.) كتابا يػيقىاؿ لىوي اٍلمىٍبسيوطقىاؿى أىبيو اٍلفضل بن طىاًىر اٟتٍىاًفظ كىافى البيخىارًٌم عمل قبل كتاب الصًَّحيح   (ِ)
 (. ُٔٓ( اإلماـ البخارم كصحيحو. لػ عبدالغٍت عبدا٠تالق )ّ)
 (. ُْْ/ِْ) هتذيب الكماؿ. للمزم( ْ)
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 . (ُ)أصحابو: من ىذا الفىت؟ فقاؿ: ىو الذم ليس مثلو، ٤تمد بن إٝتاعيل
 وسف التػِّنػٍِّيًسيِّ للبخارم: يا أبا عبد ا، انظر ُب كتيب، قىاؿى ٤تمد بن أيب حاًب الوراؽ: قاؿ عبد ا بن ي

 . (ِ)كأخَبين ٔتا فيو من السقط. قاؿ: نعم
  كقاؿ الوراؽ: ٝتعت أبا عبد ا يقوؿ: قاؿ يل إٝتاعيل بن أيب أكيس: انظر ُب كتيب كما أملكو لك، كأنا

 . (ّ)شاكر لك ما دمت حيا
  :ٝتعت ٤تمد بن يوسف الًفرىٍبرًمُّ يقوؿ: سأؿ أبو عبد ا أبا رجاء البغبلين قىاؿى ٤تمد بن أيب حاًب الوراؽ

إخراج أحاديث ابن عيينة، فقاؿ: منذ كتبتها ما عرضتها على أحد، فإف احتسبت كنظرت فيها،  -يعٍت قتيبة  -
كذلك أف الزحاـ  كىعلَّمتى على ا٠تطأ منها فعلت، كإال مل أحدث هبا، ألين ال آمن أف يكوف فيها بعض ا٠تطأ، 

كاف كثَتا، ككاف الناس يعارضوف كتبهم، فيصحح بعضهم من بعض، كتركت كتايب كما ىو، فسر البخارم 
بذلك، كقاؿ: كفقت. ٍب أخذ ٮتتلف إليو كل يـو صبلة الغداة، فينظر فيو إَل كقت خركجو إَل اجمللس، كيػيعىلم 

 على ا٠تطأ منو. 
حديثا. فقاؿ: يا أبا عبدا، ىذا ٦تا كىتىب عٍت أىل بغداد، كعليو  فسمعت البخارم ردَّ على أيب رجاء يوما

عبلمة ٭تِت بن معُت، كأٛتد بن حنبل، فبل أقدر أغَته. فقاؿ لو أبو عبدا: إ٪تا كىتىب أكلئك عنك ألنك كنت 
تازان، كأنا قد كتبتي ىذا عن عدَّةو على ما أقوؿ لك، كتبتوي عن ٭تِت بن بكَت، كابن أيب مر  اًتًب الليث عن ٣تي ًن، كىكى

 . (ْ)الليث، فرجع أبو رجاء، كفهم قولو، كخضع لو
  قاؿ ٤تمد بن أيب حاًب: ٝتعت ٤تمد بن إٝتاعيل البخارم، يقوؿ: ١تا دخلت البصرة صرت إَل ٣تلس

 ٤تمد بن بشار، فلما خرج كقع بصره علي، فقاؿ: من أين الفىت؟ قلت: من أىل ٓتارل. 
: كيف تركت أبا ع  بد ا؟ فأمسكت. قىاؿى

 فقاؿ لو أصحابو: رٛتك ا ىو أبو عبد ا. 
: مرحبا ٔتن افتخر بو منذ سنُت  . (ٓ)فقاـ فأخذ بيدم كعانقٍت، كىقىاؿى

  قاؿ اٟتسُت بن ٤تمد ا١تعركؼ ًبعيبػىٍيد الًعٍجلي: ما رأيت مثل ٤تمد بن إٝتاعيل كمسلم اٟتافظ مل يكن يبلن
زرعة كأبا حاًب يستمعوف إَل ٤تمد بن إٝتاعيل أم شيء يقوؿ ٬تلسوف ّتنبو،  ٤تمد بن إٝتاعيل. كرأيت أبا

فذكرت لو قصة ٤تمد بن ٭تِت، فقاؿ: مالو كمد بن إٝتاعيل، كاف ٤تمد بن إٝتاعيل أمة من األمم، ككاف أعلم 
سن كل شيء  . (ٔ)من ٤تمد بن ٭تِت بكذا ككذا، ككاف ٤تمد بن إٝتاعيل ديٌنان فاضبل ٭تي

                                 
 (. َّْ/ِ) تاريخ بغداد( ُ)
 (. ُْٗ/ُِ) السَت( ِ)
 (. ّْٖ( ىدم السارم )ِْٗ/ُِ) السَت( ّ)
 (. ِْٖ/ُِ) السَت( ْ)
 (. ّْٕرقم ِِّ/ِ)تاريخ بغداد  (ٓ)
 (. ِْٗ/ُِ)تاريخ بغداد ( ٔ)
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  أبو عمرك الكرماين: حكيت ١تهيىارو بالبصرة عن قتيبة بن سعيد أنو قاؿ: رحل إيل من شرؽ األرض قاؿ
كغرهبا، فما رحل إيل مثل ٤تمد بن إٝتاعيل، فقاؿ مهيار: صدؽ. أنا رأيتو مع ٭تِت بن معُت، ك٫تا ٮتتلفاف ٚتيعا 

 . (ُ)إَل ٤تمد بن إٝتاعيل، فرأيت ٭تِت ينقاد لو ُب ا١تعرفة

  ة اإلمام البخاري لبعي أ ياخو ومعا ريو. مناظر 
  ،قاؿ ٤تمد بن أيب حاًب الورَّاؽ: ٝتعت إبراىيم بن ٤تمد بن سبلـ يقوؿ: حضرت أبا بكر بن أيب شيبة

فرأيت رجبل يقوؿ ُب ٣تلسو: ناظر أبو بكر أبا عبد ا ُب أحاديث سفياف، فعرؼ كلها، ٍب أقبل ٤تمد عليو، 
ث. فكاف أبو بكر بعد ذلك يقوؿ: ذاؾ الفىت البازؿ. قاؿ الذىيب: كالبازؿ اٞتمل ا١تسن فىأىغربى عليو مائيت حدي

 . (ِ)إال أنو يريد ىا ىنا البصَت بالعلم، الشجاع
كأبو بكر بن أيب شيبة من شيوخ البخارم، كمن أقراف: أٛتد بن حنبل، كإسحاؽ بن راىويو كعلي بن ا١تديٍت 

 . (ّ)١تثل ُب قوة اٟتفظُب السن كا١تولد كاٟتفظ كبو يضرب ا
  قىاؿى خلف بن ٤تمد: ٝتعت أبا بكر ٤تمد بن حريث، يقوؿ: ٝتعت الفضل بن العباس الرازم، كسألتو

فقلت: أيهما أحفظ، أبو زرعة أك ٤تمد بن إٝتاعيل؟ فقاؿ مل أكن التقيت مع ٤تمد بن إٝتاعيل، فاستقبلٍت ما 
: فرجعت معو مرحلة، قى  : كجهدت اٞتهد على أف أجيء ْتديث ال يعرفو فما أمكنٍت. بُت حلواف كبغداد، قىاؿى اؿى

: كانا أيٍغًربي على أيب زيٍرعىةى عىدىدى شىٍعرًهً   . (ْ)قىاؿى
  عن عمر بن حفص األشقر، يقوؿ: ١تا قدـ رىجىاءي بن ميرىجَّى ا١تركزم اٟتافظ ٓتارل يريد ا٠تركج إَل

ن صار إليو، فسألٍت عن أيب عبد ا ٤تمد بن إٝتاعيل، فأخَبتو الشَّاًش نزؿ الرباط كصار إليو مشاٮتنا كصرت فيم
ٍئ أبو عبد ا.   بسبلمتو، كقلت لو: لعلو ٬تيئك الساعة، فأملى علينا كانقضى اجمللس كمل ٬تًى

بنا  فلما كاف اليـو الثاين مل ٬تئو، فلما كاف اليـو الثالث قىاؿى رجاء: إف أبا عبد ا مل يرنا أىبل للزيارة فمركا
إليو نقضي حقو، فإين على ا٠تركج، ككاف كا١تًتغم عليو، فجئنا ّتماعتنا إليو، كدخلنا على أيب عبد ا، كسأؿ بو، 

 فقاؿ لو رجاء: يا أبا عبد ا كنت باألشواؽ إليك كأشتهي أف تذكر شيئا من اٟتديث، فإين على ا٠تركج. 
: ما شئت. فألقى عليو رجاء شيئا من حديث أيو  ب، كأبو عبد ا ٬تيب إَل أف سكت رجاء عن قىاؿى

اإللقاء، فقاؿ أليب عبد ا: ترل بقي شيء مل نذكره؟ فأخذ أبو عبد ا ٤تمد بن إٝتاعيل يلقي، كيقوؿ رجاء: 
 من ركل ىذا؟ كأبو عبد ا ٬تيء بإسناده إَل أف ألقى قريبا من بضعة عشر حديثا أك أكثر أعدىا. 

 ا، كحانت من أيب عبد ا نظرة إَل كجهو فعرؼ التغَت فيو، فقطع اٟتديث. كتغَت رجاء تغَتا شديد
فلما خرج رجاء قىاؿى أبو عبد ا ٤تمد بن إٝتاعيل: أردت أف أبلن بو ضعف ما ألقيتو إال أين خشيت أف 

                                 
  (.ِْٓ/ُِالسَت ) (ُ)
  (.ِْٓ/ُِالسَت ) (ِ)
 (. ُِِاإلماـ البخارم. لػ عبدالستار الشيخ )( ُِّ/ُُالسَت ) (ّ)
  (.ِٔ/ُ( تقييد ا١تهمل )ّْْ/ُِ( السَت )َّْ/ِ)تاريخ بغداد  (ْ)
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 . (ُ)يدخلو شيء فأمسكت
 حاب عمرك بن علي قاؿ ٤تمد بن أيب حاًب الوراؽ: ٝتعت ٤تمد بن إٝتاعيل، يقوؿ: ذاكرين أص

ْتديث، فقلت: ال أعرفو، فسركا بذلك، كصاركا إَل عمرك بن علي، فقالوا لو: ذاكرنا ٤تمد بن إٝتاعيل البخارم 
 ْتديث فلم يعرفو. 

 . (ِ)فقاؿ عمرك بن علي: حديث ال يعرفو ٤تمد بن إٝتاعيل ليس ْتديث

                                 
 (. َّْ/ِ)تاريخ بغداد  (ُ)
 (. ِِّ/ِ)خ بغداد تاري (ِ)
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 ناء العلماء عل  البخاري و حيحو عبر القرون  
 

 قرن الثالث: علماء ال 
  ىا ٕٚٔت )قال أبو حفص أحمد ب  حفص البخاري.  

كاف ٤تمد بن إٝتاعيل البخارم ٮتتلف إَل أيب حفص أٛتد بن حفص البخارم كىو صغَت، فسمعت أبا   
 . (ُ)حفص يقوؿ: ىذا شاب كيس، أرجو أف يكوف لو صيت كذكر

  ىا ٕٕٔت )قَاَل عبداهلل ب  ُعْثَمان الملقب با َعْبَداِن.  
ا كىأىشىارى بًيىًدًه ًإَلى ٤تيىمَّد بن ًإٍٝتىاًعيل مىا رىأىٍيت بعيٍت شىابِّا أٍبصر من ىىذى

(ِ) . 
   ىا ٕٕٗت )ُسَليمان ب  َحْرب الواِ ح.  

 . (ّ)نظر سليماف بن حرب يومان لئلماـ البخارم فقاؿ ىذا يكوف لو صيت
  ىا ٕٕٛ)ُمسدد ب  ُمسرىد.  

 . (ْ)كزم: قاؿ مسدد: ال ٗتتاركا على ٤تمد بن إٝتاعيل يا أىل خراسافقاؿ إبراىيم بن خالد ا١تر 
   ىا ٖٕٗت )عل  ب  الَمدين.  

بلن علي بن ا١تديٍت أف البخارم يقوؿ ما تصاغرت نفسي عند أحد إال عند علي بن ا١تديٍت فقاؿ ابن 
 . (ٓ)ا١تديٍت: ذركا قولو ىيوى مىا رأل مثل نفسو!

  َ   ىاٖٕ٘ت )ْيَبة قال أبو بكر ْب  َأب .  
مىا رأينا مثل ٤تيىمَّد ٍبن ًإٍٝتىاًعيل

(ٔ) . 
  ىا ٖٕٛقَاَل إسحا  ب  راىويو )ت.  
يا معشر أصحاب اٟتديث انظركا إَل ىذا الشاب كاكتبوا عنو، فإنو لو كاف ُب زمن اٟتسن بن أيب اٟتسن  

 . (ٕ)الحتاج إليو الناس ١تعرفتو باٟتديث كفقهو

                                 
 (. ِْٔ/ُِ) السَت (ُ)
 (. َُْ/ٓ) تغليق التعليق (ِ)
 (. َٔٓ) ىدم السارم (ّ)
 (. ُْٗ/ُِ) السَت (ْ)
قاؿ فتح بن نوح النيسابورم: أتيت علي ابن ا١تديٍت، فرأيت ٤تمد بن إٝتاعيل ( ّْٕرقم ِِّ/ِ) تاريخ اإلسبلـ. للذىيب (ٓ)

 . (ِِّ/ِت إليو كأنو يهابو )تاريخ بغداد جالسا عن ٯتنيو، ككاف إذا حدث التف
 (. َٗٓٓرقمِْٓ/ِْ). للمزم هتذيب الكماؿ ُب أٝتاء الرجاؿ (ٔ)
 (. َٗٓٓرقمَّْ/ِ) تاريخ اإلسبلـ. للذىيب (ٕ)
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  ىا ٕٓٗت )جميل الثقف  أبو رجاء  قتيبة ب  سعيد ب.  
 . (ُ)قاؿ قتيبة لو كاف ٤تمد بن إٝتاعيل ُب الصحابة لكاف آية

كقاؿ قتيبة أيضان: رحل ًإيلىَّ من شرؽ األرض كغرهبا، فما رحل إيل مثل ٤تمد بن إٝتاعيل، فقاؿ مهيار: 
 . (ِ)صدؽ

  ىا ٕٔٗاإلمام أحمد ب  حنبل )ت.  
 . (ّ)نبل: ٝتعت أيب يقوؿ مىا أىخرجٍت خراساف مثل ٤تمد بن إٝتاعيل البخارمقاؿ عبد ا بن أٛتد بن ح

  ىا ٕٕٗالفقيو أحمد ب  أب  بكر القاسم أبو ُمْصَعب ال  ْىرّي المدن  )ت . 
ٍنبىل. فػىقىاؿى رجل من جلسائو: جاكزت  قاؿ أىبيو مصعب: ٤تيىمَّد ٍبن ًإٍٝتىاًعيل أفقو عندنا كأبصر من اٍبن حى

قىاؿى أىبيو مصعب: لو أدركت مالكا كنظرت ًإَلى كجهو ككجو ٤تيىمَّد ٍبن ًإٍٝتىاًعيل لقلت كبل٫تا كاًحد ُب الفقو اٟتد. فػى 
 . (ْ)كاٟتديث
  ىا ٖٕٗيحي  ب  جعفر البيكندي )ت.  

قاؿ أبو جعفر ٝتعت ٭تِت بن جعفر يقوؿ: لو قدرت أف أزيد ُب عمر ٤تمد بن إٝتاعيل من عمرم لفعلت 
 . (ٓ)يكوف موت رجل كاحد كموتو ذىاب العلمفإف موٌب 
  ىا ٕٗٗت )أبو عمار الحسي  ب  ُحَريث.  

قاؿ ٤تمد بن أيب حاًب: ٝتعت إبراىيم بن خالد ا١تركزم يقوؿ: رأيت أبا عمار اٟتسُت بن حريث يثٍت على 
 . (ٔ)أيب عبد ا البخارم، كيقوؿ: ال أعلم أين رأيت مثلو، كأنو مل ٮتلق إال للحديث

  ىا ٕٕ٘ ت)محمد ب  بشار المعروف بااا بُاْنَدار.  
قاؿ ٤تمد بن أيب حاًب: ٝتعت ٤تمد بن إٝتاعيل البخارم، يقوؿ: ١تا دخلت البصرة صرت إَل ٣تلس ٤تمد 
: كيف تركت أبا عبد ا؟  ، فقاؿ: من أين الفىت؟ قلت: من أىل ٓتارل. قىاؿى بن بشار، فلما خرج كقع بصره عليَّ

 .  فىأىمسكتي
 فقاؿ لو أصحابو: رٛتك ا ىو أبو عبد ا. 

: مرحبا ٔتن افتخر بو منذ سنُت  . (ٕ)فقاـ فأخذ بيدم كعانقٍت، كىقىاؿى

                                 
 (. ُّْ/ُِ) السَت (ُ)
 (. ِْٗ/ُِ) السَت (ِ)
 (. ُِْ/ُِ( السَت )َّْ/ِ) تاريخ اإلسبلـ. للذىيب (ّ)
يوىطَّأى(، ( قاؿ اإلماـ الذىيب: ْٓٓ/ِْ) ١تزمهتذيب الكماؿ. لػ ا (ْ)

عى ًمٍنوي )ا١ت ، كىتػىفىقَّوى بًًو، كىٝتًى كىالىزىـى أبو ميٍصعىب: مىاًلكى بنى أىنىسو
 (. ّْٔ/ُُكىأىتٍػقىنىوي عىٍنوي )السَت 

 (. ُْٖ/ُِ) السَت (ٓ)
 (. ِِْ/ُِ) السَت (ٔ)
 (. ِّْ/ُِ) السَت (ٕ)
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  ىا ٕٔٙت )اامام مسلم ب  الح اج.  
قاؿ ٤تمد بن ٛتدكف بن رستم: ٝتعت مسلم بن اٟتجاج، كجاء إَل البخارم فقاؿ: دعٍت أقبل رجليك يا 

 . (ُ)د ادثُت، كطبيب اٟتديث ُب عللوأستاذ األستاذين، كسي
: لٍفظي بالقرآف ٥تلوؽ فبل  قاؿ أبو حامد ابن الشَّرقي: حضرت ٣تلس ٤تمد بن ٭تِت فقاؿ: أال مىن قىاؿى

 ٭تضر ٣تلسىنا فقاـ ميٍسًلم من اجمللس. 
 . (ِ)مد ٍبن ٭تِت بسببوقىاؿى أبو بىٍكر ا٠تطيب: كاف ميٍسًلم يناضل عن اٍلبيخىارًٌم حىىتَّ أكحش ما بينو كبُت ٤ت

  ىا ٕٔٙت )قال أحمد ب  سيار المروزي.  
٤تمد بن إٝتاعيل طلب العلم كجالس الناس كرحل ُب اٟتديث كمهر فيو كأبصر ككاف حسن ا١تعرفة حسن 

 . (ّ)اٟتفظ ككاف يتفقو
  ىاٜٕٚقال أبو عيس  محمد ب  عيس  ب  َسْورة الترم ي )ت : 

ٓتراساف ُب معٌت اٍلًعلىل كالتاريخ كىمىٍعرًفىة اأٍلىسىانًيد كثَت أحد أعلم من ٤تيىمَّد بن  كىمل أر أحدا بالعراؽ كىالى 
 . (ْ)ًإٍٝتىاًعيل

  :علماء القرن الرابع 
   ىا ٖٖٓت )قال اإلمام النسائ: 

 . (ٓ)ما ُب ىذه الكتب كلها أجود من كتاب البخارم
  ىا ٖٔٔقال إمام اائمة محمد ب  إسحا  ب  خ يمة )ت: 

كأحفظ لو من ٤تمد بن  صىلَّٰى اي عىلىٍيًو كىسىلَّمى ما رأيت ٖتت أدًن السماء أعلم ْتديث رسوؿ ا 
 . (ٔ)إٝتاعيل
  ىإٖٓ ت)روى محمد ب  يوس  الِفَرْبري : 

 . (ٕ)عن البخارم قاؿ ما أدخلت ُب الصحيح حديثا إال بعد أف استخرت ا تػىعىاَلىٰ كتيقنت صحتو
 ىا ٕٕٖت )جعفر محمود ب  عمرو العقيل   قال أبو: 

١تا ألف البخارم كتاب الصحيح عرضو على أٛتد بن حنبل ك٭تِت بن معُت كعلى بن ا١تديٍت كغَتىم 

                                 
 (. ِّْ/ُِ) السَت (ُ)
قاؿ ا٠تطيب: إ٪تا قفا مسلم طريق البخارم، كنظر ُب علمو، كحذا حذكه، ك١تا كرد ( َّْ/ٔ) اإلسبلـ. للذىيبتاريخ  (ِ)

 (. ْٓٓ/ُْالبخارم نيسابور ُب آخر أمره الزمو مسلم، كأداـ االختبلؼ إليو. )البداية كالنهاية 
 (. ْٖ/ٗ) هتذيب التهذيب (ّ)
  (.ّٖٕ. لػ الًتمذم )العلل الصغَت (ْ)
 (. ُِ/ُ)رح مسلم للنوكم ش (ٓ)
 (. ُّْ/ُِ) السَت (ٔ)
 (. ّْٓ)ىدم السارم  (ٕ)
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 . (ُ)فاستحسنوه كشهدكا لو بالصحة اال ُب أربعة أحاديث قاؿ العقيلي كالقوؿ فيها قوؿ البخارم كىي صحيحة
 ىا ٖٔٚسماعيل  )ت قال أبو بكر أحمد ب  إبراىيم اإل: 

فإين نظرت ُب كتاب اٞتامع الذم ألفو أبو عبد ا البخارم فرأيتو جامعا كما ٝتي لكثَت من السنن 
الصحيحة كداالن على ٚتل من ا١تعاين اٟتسنة ا١تستنبطة اليت ال يكمل ١تثلها اال من ٚتع إَل معرفة اٟتديث كنقلتو 

للغة ك٘تكنا منها كلها كتبحرا فيها ككاف يرىًٛتىوي اللَّوي الرجل الذم قصر زمانو كالعلم بالركايات كعللها علما بالفقو كا
 . (ِ)على ذلك فَبع كبلن الغاية فحاز السبق كٚتع إَل ذلك حسن النية كالقصد للخَت فنفعو ا كنفع بو

  ىا ٖٛٚاإلمام الحاف  محمد ب  أحمد النيسابوري الحايم الكبير )ت: 
اٟتاكم: كافى اٍلبيخىارًٌم أحد األئٌمة ُب معرفة اٟتديث كٚتىٍعو. كلو قلت: إيٌن مل أر تصنيفى أحد  قاؿ أىبيو أىٍٛتىد

 . (ّ)يشبو تصنيفو ُب ا١تبالغة كاٟتٍىسىن لرجوتي أف أكوف صادقنا
  ىاٖ٘ٛقَاَل اإلمام الّدارَُقْ ِنّ  )ت : 

ارًٌم ١تٌا راح ميٍسًلم كال جاء لوال اٍلبيخى
(ْ) . 

 ىاٖٛٛسليمان َحمد ب  محملد الَخ لاب . )ت و قال أب : 
، كصار ّتودة نقده كشدة سىبًكو   -أم صحيح البخارم  -فأصبح ىذا الكتاب  كنزان للدين، كركازان للعلـو

حىكمان بُت األمة فيما يراد أف يعلم من صحيح اٟتديث كسقيمو، كفيما ٬تب أف ييعتىمد كيػيعىوؿى عليو منو
(ٓ) . 

  الخام : علماء القرن 
  ىا ٘ٓٗاإلمام الحاف  أبو عبداهلل محمد اب  البَاّيع النيسابوري الحايم )ت.  

ٍقل ًإالَّ قىاؿى اٟتٍىاًكم أىبيو عبد ا ُب تىارٮتو ٤تيىمَّد بن ًإٍٝتىاًعيل ًإمىاـ أىل اٟتىًديث ًببلى خبلؼ أعرفوي بىُت أىئًمَّة النػَّ 
 . (ٔ)من حىاًسد
 ىا ٛٔٗا  اإلسفرايين  )ت قال ااستاذ أب  إسح: 

" أىل الصنعة ٣تمعوف على أف األخبار اليت اشتمل عليها الصحيحاف مقطوع بصحة أصو٢تا كمتوهنا، كال 
 . (ٕ)٭تصل ا٠تبلؼ فيها ْتاؿ، كإف حصل فذاؾ اختبلؼ ُب طرقها كركاهتا

  ىا ٕٖٗاإلمام الحاف  جعفر ب  محمد ب  الُمعت  الُمسَت ِفري النسلف  )ت.  
ٍستغفرٌم ُب " تاريخ نىسف "، كذكر اٍلبيخىارًٌم: لو جاز يل لفضلتو عىلى مىن لقي ًمن 

ي
قاؿ جٍعفىر ٍبن ٤تمد ا١ت

                                 
  كا أعلم . .( )فامتحنوه( بدؿ ) فاستحسنوه ( ْٓ/ٗكُب هتذيب التهذيب ) (ٗ) ىدم السارم (ُ)
 (. ُّ) ىدم السارم (ِ)
 (. َُٓ( ىدم السارم )ُّْ/ٓ( تغليق التعليق )َُْ/ٔ)تاريخ اإلسبلـ  (ّ)
 (. َٕٓ/ُِ)السَت  (ْ)
 (. َُِ/ُ) أعبلـ اٟتديث )شرح صحيح البخارم( (ٓ)
 (. ُّْ/ٓ)تغليق التعليق  (ٔ)
 (. ْٖ/ُ) مرقاة ا١تفاتيح شرح مشكاة ا١تصابيح (َّٕ/ُ( توجيو النظر )ِٕ/ُفتح ا١تغيث ) (ٕ)
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: ما رىأىل بعينو مثل نفسو  . (ُ)مشاٮتو، كلقلتي
   ىا ٛٚٗت )قال إمام الحرمي  أبو المعال  عبدالمل  ب  عبداهلل ال وين: 

صىلَّٰى اي كتايب البخارم كمسلم ٦تا حيًكما بصحتو ًمٍن قػىٍوًؿ النَّيبِّ   لو حلف انساف بطبلؽ امرأتو أف ما ُب
 . (ِ)١تا ألزمتو الطبلؽ كال حنثتو إلٚتاع علماء ا١تسلمُت على صحتها عىلىٍيًو كىسىلَّمى 

صحيح "كقاؿ ابن األىدؿ: أٚتع الٌناس على صحة كتابو حىٌت لو حلف حالف بطبلؽ زكجتو ما ُب 
، إاٌل كىو صحيح عنو كما نقلو، ما حكم بطبلؽ صىلَّٰى اي عىلىٍيًو كىسىلَّمى مسند إَل رسوؿ ا  حديث "البخارم

 . (ّ)زكجتو، نقل ذلك غَت كاحد من الفقهاء كقٌرركه

  :علماء القرن السادس 
  ىا ٚٓ٘ت )اإلمام الحاف  محمد ب  طاىر المقدس  الظاىري . 

صىلَّٰى اي عىلىٍيًو ما علمت ٖتت أدًن السماء أعلم ْتديث رسوؿ ا ) عىقبى ابن طاىر على قوؿ ابن خزٯتة:
كحىسبيك بإماـ األئمة ابن خزٯتة يقوؿ فيو ىذا القوؿ مع )فقاؿ ابن طاىر  (من ٤تمد بن إٝتاعيل البخارم كىسىلَّمى 

مً  وه على أنفيًسهم ُب (ْ)وليًقيًو ا١تشايخ كاألئمة شرقان كغربان، كال عجب فإف ا١تشايخ قاطبة أٚتعوا على قىدى ، كقىد٦تي
ًه كتػىفىرًُّده ُب ىذا الشأف  . (ٓ)(عينفيواف شبابو، كابن خزٯتة إ٪تا رآه عند ًكَبى

  ىا ٓٙ٘قال الوزير العادل يح  ب  محمد ب  ىبيرة الشيبان  الب دادي )ت: 
ماماف الكبَتاف: أبو عبد ٍب إين رأيت إٚتاع ا١تسلمُت على الكتابُت الصحيحُت اللذين انتدب لتخر٬تهما اإل

ا ٤تمد بن إٝتاعيل البخارم، كأبو اٟتسُت مسلم بن اٟتجاج القشَتم، كأف األمة تلقت ذلك بالقبوؿ، كأنو ال  
 . (ٔ)كتاب ُب اٟتديث على اإلطبلؽ يفضل عليهما

  ىا ٗٛ٘اإلمام الحاف  محمد ب  موس  الحازم  )ت.  
كأما البخارم فكاف كحيدى دىرًه، كقريع عصرًه، )األئمة ا٠تمسة ": قاؿ أبو بكر اٟتازمي ُب كتابو " شركط 

 . (ٕ)(إتقانان كانتقادان كْتثان كسَبان 

  :علماء القرن السابع 
  ىا ٖٕٙقال أب  القاسم الرافع  عبدالكريم ب  محمد الق وين  )ت: 

                                 
 (. َُْ/ٔ)( تاريخ اإلسبلـ ِِِ/ِطبقات الشافعية. للسبكي ) (ُ)
  (.ِٓ/ُ)شرح مسلم للنوكم  (ِ)
 ىػ(. ِٔٓسنة  ُِٖ/ِ)شذرات الذىب. لػ ابن العماد  (ّ)
 أم على رسوخ قدمو ُب اٟتديث.  (ْ)
 (. ِٗ( ما ٘تس إليو حاجة القارم )َٕ/ُ)هتذيب األٝتاء. للنوكم  (ٓ)
 (. َْ/ُ. البن ىبَتة )اإلفصاح عن معاين الصحاح (ٔ)
 (. ْٓٔلػ عبدالستار الشيخ ) لبخارم.اإلماـ ا( َِٗ( مكانة الصحيحُت )ٔٓ)شركط األئمة ا٠تمسة  (ٕ)
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ظمي مرجوعو إليو ُب سينة ٤تمد بن إٝتاعيل البخارم أشهر من أف يعرؼ بشيخ أك تلميذ كجامعو الصحيح أع
صىلَّٰى اي عىلىٍيًو كىسىلَّمى رسوؿ ا 

(ُ) . 
 ىا ٖٗٙ قال عثمان ب  عبد الرحم  اب  الص ح )ت: 

أكَّؿي مىٍن صىنَّفى الصحيحى البخارمُّ أبو عبًد اً ٤تمدي بني إٝتاعيلى اٞتٍيٍعًفيُّ موالىيم كتبلهي أبو اٟتسًُت ميٍسًلمي بني 
 النػٍَّيسابورمُّ القيشىٍَتمُّ. اٟتىجَّاًج 

ا أصحُّ الكيتيًب بعدى كتاًب اً  كمسلمه معى أنَّوي أخذى عًن البخارمِّ كاستفادى منوي يشاركيوي ُب أكثًر شيوًخًو. ككتابا٫تي
 . (ِ)العزيزً 

  ىاٙ٘ٙقال أبو العباس أحمد ب  عمر ب  إبراىيم القرطب  )ت : 
تهما بالصحيحىُت: فبل شىكَّ فيو؛ بل قد صار ذًكري الصحيح عىلىمنا ٢تما، كإف  كأمَّا انعقادي اإلٚتاًع على تسمي

يَّاف  كاف غَت٫تا بعد٫تا قد ٚتىعى الصحيح كاشًتىطى الصِّحَّةى؛ كأيب بكرو اإلٝتاعيلي اٞتيرجىاينِّ، كأيب الشيخ ابن حى
قىايٌن، كاٟتاكًم أيب عبد ا، كإبراىيمى ب ن ٛتزة، كأيب ذرٍّ ا٢تىرىًكمِّ، كغَتىم، لكًن اإلماماف األصبهاينِّ، كأيب بكرو الَبى

 . (ّ)أىحرىزىا قىصىبى السِّبىاؽ، كليقِّبى كتابا٫تا بالصحيحىُت باالتِّفاؽ
كقاؿ أيضان: كىو العىلىمي ا١تشهور، كاٟتاملي لواءى علًم اٟتديًث ا١تنشور، صاحب التاريخ الصحيح، ا١ترجوع إليو 

ـي حىدي حيفَّاًظ اإلسبلـ، كمىن حىًفظى ا بو حديثى رسولو ُب علم التعديل كالتجريح، أى  ةي كىالسَّبلى ... شىًهدى عىلىٍيًو الصَّبلى
 . (ْ)لو أئمَّةي عصره باإلمامة ُب حفظ اٟتديث كنقلو، كشهدىت لو تراجمي كتابو بفهمو كفقهو

  ىاٙٚٙقال اإلمام النووي )ت : 
رتفاع ال كالتقدـ ُب ىذا العلم على األماثل كاألقراف، متفق عليو فيما كاعلم أف كصف البخارم رىًٛتىوي اللَّوي با

تأخر كتقدـ من األزماف، كيكفي ُب فضلو أف معظم من أثٌت عليو كنشر مناقبو شيوخو األعبلـ ا١تَبزكف، كاٟتيذَّاؽ 
 . (ٓ)ا١تتقنوف

قرآف العزيز الصحيحاف البخارم كمسلم على أف أصح الكتب بعد ال رىًٛتىهيمي اللَّوي كقاؿ أيضان: اتفق العلماء 
كتلقتهما االمة بالقبوؿ ككتاب البخارم أصحهما كأكثر٫تا فوائد كمعارؼ ظاىرة كغامضة كقد صح أف مسلما كاف 
٦تن يستفيد من البخارم كيعًتؼ بأنو ليس لو نظَت ُب علم اٟتديث كىذا الذم ذكرناه من ترجيح كتاب البخارم 

                                 
 (. ُْٕ)األمايل الشارحة ١تفردات الفاٖتة  (ُ)
 (. ٖٓ. لػ ابن الصبلح )معرفة أنواع علـو اٟتديث (ِ)
 (. ٗٗ/ُ) ا١تفهم. لػ القرطيب (ّ)
 (. ْٗ، ٓٗ/ُ) ا١تفهم. لػ القرطيب (ْ)
 (. ُٕ/ُ. للنوكم )هتذيب األٝتاء كاللغات( ٓ)
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 . (ُ)قالو اٞتماىَت كأىل االتقاف كاٟتذؽىو ا١تذىب ا١تختار الذم 
 . (ِ)كقاؿ أيضان: كأٚتعت األمة على صحة ىذين الكتابُت ككجوب العمل بأحاديثهما

  : علماء القرن الثام 
  ىا ٕٛٚقال  يخ اإلس م اب  تيمية )ت: 

فقهو فيو كتاب البخارم أجل ما صنف ُب ىذا الباب كالبخارم من أعرؼ خلق ا باٟتديث كعللو مع 
 .(ّ)كقد ذكر الًتمذم أنو مل ير أحدان أعلم بالعلل منو

 . (ْ)كقاؿ أيضان: فليس ٖتت أدًن السماء كتاب أصح من البخارم كمسلم بعد القرآف
 . (ٓ)كما ُب الكتب ا١تصنفة ا١تبوبة كتاب أنفع من "صحيح ٤تمد بن إٝتاعيل البخارم"كقاؿ أيضان: 

 ىا ٕٗٚ   الم ي )تقال الحاف  يوس  ب  عبد الرحم: 
كأما السنة، فإف ا تػىعىاَلىٰ كفق ٢تا حفاظا عارفُت، كجهابذة عا١تُت، كصيارفة ناقدين، ينفوف عنها ٖتريف 
الغالُت، كانتحاؿ ا١تبطلُت، كتأكيل اٞتاىلُت، فتنوعوا ُب تصنيفها، كتفننوا ُب تدكينها على أ٨تاء كثَتة كضركب 

ن إضاعتها، ككاف من أحسنها تصنيفا، كأجودىا تأليفا، كأكثرىا صوابا، عديدة، حرصا على حفظها، كخوفا م
كأقلها خطأ، كأعمها نفعا، كأعودىا فائدة، كأعظمها بركة، كأيسرىا مؤكنة، كأحسنها قبوال عند ا١توافق كا١تخالف 

 . (ٔ)كأجلها موقعا عند ا٠تاصة كالعامة: صحيح أىيب عىبد اللًَّو ٤تيىمَّد ٍبن إٝتاعيل البخارم
ا الشأف كا١تقتدل ًبًو فيو كا١تعوؿ على  كقاؿ أيضان: أىبيو عىٍبد اللًَّو اٍلبيخىارًٌم اٟتٍىاًفظ صاحب "الصحيح. إماـ ىىذى

 .(ٕ)كتابو بُت أىل اإلسبلـ
   ىا ٛٗٚقال اإلمام ال ىب  )ت: 

 كقتنا إسنادا كأما جامعو الصحيح فأجل كتب اإلسبلـ كأفضلها بعد كتاب ا تعايل. كىو أعلى شيء ُب
؟ فلو رحل الشخص لسماعو من مسَتة ألف فرسخ ١تا  للناس. كمن ثبلثُت سنة يفرحوف بعلو ٝتاعو، فكيف اليـو

 . (ٖ)ضاعت رحلتو
إماما حافظا حجة رأسا ُب الفقو كاٟتديث ٣تتهدا من أفراد العامل مع  -اإلماـ البخارم  -كقاؿ أيضا: كاف 

                                 
 (. ُْ/ُ)وكم شرح مسلم للن (ُ)
 (. ْٕ/ُ) هتذيب األٝتاء كاللغات. للنوكم( ِ)
 (. ُٖٓ) قاعدة جليلة ُب التوسل كالوسيلة( ّ)
 (. ْٕ/ُٖ) ٣تموع الفتاكل( ْ)
 (. ٓٔٔ/َُ) ٣تموع الفتاكل( ٓ)
 (. ُْٕ/ُ. للمزم )هتذيب الكماؿ ُب أٝتاء الرجاؿ (ٔ)
 (. َٗٓٓ رقمُّْ/ِْ. للمزم )هتذيب الكماؿ ُب أٝتاء الرجاؿ (ٕ)
 (. َُْ/ٔ)تاريخ اإلسبلـ. للذىيب ( ٖ)
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 . (ُ)الدين كالورع كالتألو
 ىا ٔ٘ٚاإلمام اب  القيم ال وزية )ت  قال: 

 . (ِ)أىجىلُّ مىٍن صىنَّفى ُب اٟتٍىًديًث الصًَّحيًح، ىيوى اٍلبيخىارًمُّ 
  ىاٗٙٚقال   ح الدي  خليل ب  أيب  ب  عبد اهلل الصفدي )ت : 

ـ ُب اٟتىًديث كأفضلها بعد كتاب ا تػىعىاَلىٰ  -أم البخارم  -كجامعو  ٍسبلى كىىيوى أىعلىى شيء ُب أجل كتب اإٍلً
 . (ّ)كقتنا اسنادا للنَّاس

  ىا ٔٚٚالحاف  الفقيو تاج الدي  عبدالوىاب ب  عل  السبك  )ت . 
قاؿ ُب ترٚتة اإلماـ البخارم: ىو إماـ ا١تسلمُت كقدكة ا١توحدين كشيخ ا١تؤمنُت كا١تعوؿ عليو ُب أحاديث 

 . (ْ)سيد ا١ترسلُت كحافظ نظاـ الدين صاحب اٞتامع الصحيح
  ىاٗٚٚقال الحاف  اب  يثير )ت : 

أبو عبد ا البخارم اٟتافظ، إماـ أىل اٟتديث ُب زمانو، كا١تقتدل بو ُب أكانو، كا١تقدـ على سائر أضرابو 
 . (ٓ)كأقرانو، ككتابو " الصحيح " يستسقى بقراءتو الغماـ، كأٚتع على قبولو كصحة ما فيو أىل اإلسبلـ

  ىآٜٚقال اب  جماعة )ت : 
فإف اإلماـ أبا عبدا ٤تمد بن إٝتاعيل البخارم سبق بوضع كتاب اٞتامع الصحيح الذم أٚتع على صحتو 

 . (ٔ)األئمة من أىل التعديل كاٞترح
  ىإٜٚقال اإلمام اب  أب  الع  الحنف  )ت : 

 . (ٕ)إلسبلـالصحيحاف اللذاف ٚتعهما البخارم كمسلم أصحُّ الكتب ا١تصنفة، ىذا الذم عليو أئمة ا
  ىا ٜ٘ٚقال اب  رجب الحنبل  )ت: 

كللبخارم تصانيف كثَتة، كقد سبق الناس إَل تصنيف الصحيح كالتاريخ، كالناس بعده تبع لو ُب ىذين 

                                 
 (. ُْٕٗرقم ُٕٓ/ِ)الكاشف ( ُ)
 (. ِْٗ/ُ)زاد ا١تعاد ( ِ)
 (.ُْٗ/ِ) الواُب بالوفيات( ّ)
حدث البخارم باٟتجاز كىاٍلعراؽ كخراساف كىمىا كىرىاء النَّهر كىكتب عىنوي كقاؿ :  (َٓرقم ُِِ/ِ)طبقات الشافعية. للسبكي ( ْ)

 . كىمىا ُب كىجهو شىٍعرىةه ادثوف 
 ىػ(. ِٔٓسنة  ِٖ/ُُ)البداية كالنهاية ( ٓ)
 (. ِٓ)مناسبات تراجم البخارم. لػ ابن ٚتاعة  (ٔ)
 (ْٔاالتباع. لػ ابن أيب العز )( ٕ)
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 . (ُ)الكتابُت، إذ كل من صٌنف ُب ىذين العلمُت ٭تتاج إَل كتابو

  :علماء القرن التاسع 
  ىا ٙٓٛقال زي  الدي  العراق  )ت: 
على كل حاؿ سواء قيل البخارم أصح أك مسلم كتابا٫تا أصح كتب اٟتديث ألف من قاؿ كتاب البخارم ك 

أصح قائل بأف بعده ُب الصحة كتاب مسلم كمن قاؿ إف كتاب مسلم أصح كتاب بعده كتاب البخارم فقد 
 . (ِ)اتفق الكل على اهنما أصح كتب اٟتديث

  ىا ٛٓٛقال اب  خلدون )ت: 
عنان ُب بعض رجاؿ األسانيد بغفلة أك بسوء حفظ أك ضعف أك سوء رأم، تطرؽ ذلك إَل فإذا كجدنا ط

صحة اٟتديث كأكىن منها. كال تقولن: مثل ذلك رٔتا يتطرؽ إَل رجاؿ الصحيحُت، فإف االٚتاع قد اتصل ُب 
 . (ّ)األمة على تلقيهما بالقبوؿ، كالعمل ٔتا فيهما، كُب االٚتاع أعظم ٛتاية كأحسن دفع

  ىإٗٛقال اب  نا ر الدي  الدمشق  )ت : 
ٗترج بو أرباب الدراية، كانتفع بو أىل الركاية، ككاف فرد زمانو، حافظان للسانو، كرعان ُب ٚتيع شأنو، ىذا مع 
علمو العزيز، كإتقانو الكثَت، كشدة عنايتو باألخبار، كجودة حفظو للسنن كاآلثار، كمعرفتو بالتاريخ كأياـ الناس 

 . (ْ)مع حفظ أكقاتو كساعاتو، كالعبادة الدائمة إَل ٦تاتوكنقدىم، 
 . (ٓ)كقاؿ أيضان: كلقد كاف كبَت الشأف، جليل القدر، عدًن النظَت، مل ير أحد شكلو، كمل ٮتلف بعده مثلو

  ىا ٕ٘ٛقال اب  ح ر )ت: 
نٍػيىا كىذىًلكى ١تا اشٍ  تىمىل عىلىٍيًو من ٚتع اأٍلىصىح كىالصًَّحيح الى ييوجد كتاب بعد كتاب ا ميصىنف أصح ًمٍنوي ُب الدُّ

ل كىمىا قرف بأبوابو من اٍلًفٍقو النافع الشَّاًىد ١تؤلفو بالًتجيح ًإَلى مىا ٘تيز بًًو ميؤىلفو عىن غىَته بإتقاف معرفىة التػٍَّعًدي
 (ٔ) . كىالتٍَّجرًيح

                                 
 (. َِٓ/ُشرح علل الًتمذم )( ُ)
 (. ْٖ/ُ. لػ األمَت الصنعاين )توضيح األفكار ١تعاين تنقيح األنظار( ِ)
كقاؿ ابن خلدكف أيضان: فأٌما البخارٌم كىو أعبلىا رتبة فاستصعب الٌناس شرحو كاستغلقوا منحاه ( ُّّ) ابن خلدكفمقدمة ( ّ)

من أجل ما ٭تتاج إليو من معرفة الطٌرؽ ا١تتعٌددة كرجا٢تا من أىل اٟتجاز كالٌشاـ كالعراؽ كمعرفة أحوا٢تم كاختبلؼ النٌاس فيهم. 
م ا يقولوف: شرح كتاب البخارٌم دين على األٌمة يعنوف أٌف أحدا من علماء األٌمة مل يوٌؼ كلقد ٝتعت كثَتا من شيوخنا رٛته

 (.َٔٓ/ُعتبار. )تاريخ ابن خلدكف ما ٬تب لو من الٌشرح هبذا اال
 (. َِْ) ٖتفة اإلخبارم بًتٚتة البخارم (ْ)
 (. ُِٓ) ٖتفة اإلخبارم بًتٚتة البخارم (ٓ)
 . (ٓ/ِ) تغليق التعليق (ٔ)
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 -دل لبلقتباس من انوار٫تا البهية كقد رأيت اإلماـ أبا عبد ا البخارم ُب جامعو الصحيح كقد تصكقاؿ : 
تقريرا كاستنباطا ككرع من مناىلهما الركية انتزاعا كانتشاطا كرزؽ ْتسن نيتو السعادة فيما  -أم الكتاب كالسنة 

 . (ُ)ٚتع حىت اذعن لو ا١تخالف كا١توافق كتلقى كبلمو ُب التصحيح بالتسليم ا١تطاكع كا١تفارؽ
 ىا ٘٘ٛين  )ت قال محمود ب  أحمد ب  موس  الع:  

اء الثػِّقىات كىاٍعتػىرىفت بضبطو اٍلمىشىاًيخ  اٟتٍىاًفظ اٟتفيظ الشهَت اٍلميمىيز النَّاًقد اٍلبىًصَت الًَّذم شًهدت ْتفظو اٍلعلمى
ة تنقيده اثٍػنىاف اإًلمىاـ ا٢ٍتماـ حجَّة اإٍلً  ا الشٍَّأف كىالى تنىازع ُب ًصحى ـ أىبيو عبد ا اأٍلىثٍػبىات كىمل يينكر فىضلو عيلىمىاء ىىذى ٍسبلى

ارًٌم.   ٤تيىمَّد بن ًإٍٝتىاًعيل البيخى
اء الشرؽ كالغرب على أىنو لىٍيسى بعد كتاب ا تػىعىاَلىٰ أصح من صحيحي البيخىارًٌم   كقاؿ أيضان: اتٌفق عيلىمى
كىميسلم

(ِ) . 

  :علماء القرن العا ر 
  ىا ٜٔٔقال اإلمام ج ل الدي  السيوط  )ت:  

افً  (الصًَّحيح)ظ العلم صىاحب اٟتٍىافً  ا الشٍَّأف كا١تعوؿ على صىًحيحو ُب أقطار اٍلبلدى كىًإمىاـ ىىذى
(ّ) . 

  ىا ٖٕٜقال أحمد ب  محمد القس  ن  )ت: 
ىو اإلماـ حافظ اإلسبلـ خا٘تة اٞتهابذة النقاد األعبلـ، شيخ اٟتديث كطبيب عللو ُب القدًن كاٟتديث، 

، ذك الفضائل اليت سارت السراة هبا شرقنا كغربنا، اٟتافظ الذم ال تغيب عنو شاردة، إماـ األئمة عجمنا كعربنا
 . (ْ)كالضابط الذم استوت لديو الطارفة كالتالدة، أبو عبد ا ٤تمد بن إٝتاعيل البخارم

أمثالو  كقاؿ أيضان: ىو أصح الكتب ا١تؤلفة ُب ىذا الشأف، كا١تتلقى بالقبوؿ من العلماء ُب كل أكاف، قد فاؽ
ُب ٚتيع الفنوف كاألقساـ، كخٌص ٔتزايا من بُت دكاكين اإلسبلـ، شهد لو بالَباعة كالتقٌدـ الصناديد العظاـ 
كاألفاضل الكراـ، ففوائده أكثر من أف ٖتصى كأعز من أف تستقصى، كأما تآليفو فإهنا سارت مسَت الشمس 

 . (ٓ)من ا١تٌس كأجٌلها كأعظمها اٞتامع الصحيح كدارت ُب الدنيا فما جحد فضلها إال الذم يتخبطو الشيطاف
  ىا ٜٗٚقال أحمد ب  محمد ب  ح ر ال يتم  المك  )ت: 

 . (ٔ)الصحيحاف ٫تا أصح اٍلكتب بعد اٍلقيٍرآف بًًإٍٚتىاع من يٍعتد بًوً 
                                 

 (. ٓ)ىدم السارم  (ُ)
ر يتبلطم أمواجا رىأىٍيت النَّاس ( كقاؿ أيضان: ٓ/ُ. للعيٍت )عمدة القارم شرح صحيح البخارم (ِ) ا اٍلكتاب الًَّذم ىيوى ْتى ىىذى

 . يٍدخليوفى ًفيًو أىفٍػوىاجنا فىمن خىاضى ًفيًو ظفر بكنز الى يٍنفد أبدان كفاز ّتواىره الَّيًت الى ٖتصى عددا
 (. ٓ/ُ) ات اٟتفاظ. للسيوطيطبق (ّ)
 (. ْٓ/ُ) إرشاد السارم لشرح صحيح البخارم. للقسطبلين (ْ)
 (. ُٓ، ُْ/ُ) إرشاد السارم لشرح صحيح البخارم. للقسطبلين (ٓ)
 (. ُّ/ُ) الصواعق ارقة( ٔ)
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  :علماء القرن الحادي عشر 
  ىا ٗٔٓٔقال الشيخ عل  الم  ال روي القاري )ت: 

تلقي الصحيحُت بالقبوؿ، كأهنما أصح الكتب ا١تؤلفة، ٍب اٞتمهور على أف صحيح اتفق العلماء على 
 . (ُ)البخارم أرجحهما

  :علماء القرن الثان  عشر 
  ىا ٙٚٔٔقال ول  اهلل الدىلوي )ت:  

أما الصحيحاف فقد اتفق ادثوف على أف ٚتيع ما فيهما من ا١تتصل ا١ترفوع صحيح بالقطع كأهنما متواتراف 
 . (ِ) مصنفيهما كأف كل من يهوف أمر٫تا فهو مبتدع متبع غَت سبيل ا١تؤمنُتإَل

صىًحيح البيخىارًٌم كلعمرم أىنو نىاؿى من الشٍُّهرىة كىاٍلقىبيوؿ دىرىجىة الى يراـ فػىٍوقهىاكذكر أيضان: 
(ّ) . 

  :علماء القرن الثالث عشر 
  ىإٔٛٔقال اإلمام الشويان  )ت : 

األحاديث ُب الصحيحُت أك ُب أحد٫تا جاز االحتجاج بو من دكف ْتث؛ ألهنما  كاعلم أف ما كاف من
 . (ْ)التزما الصحة كتلقت ما فيهما األمة بالقبوؿ

ا  ا الرجل من صدؽ اٍلفىهم كنفوذ الذٍِّىن مىا مل يكن لغَته من أذكياء اٍلعىامل. ىىذى كقاؿ أيضان: كىقد منح ا ىىذى
نة ا١تطهرة كالتمييز بىُت صحيحها كسقيمها، كىاٍخًتيىار مىا اٍختىارىهي ُب ًكتىابو من أصح مىعى مىا كىب لىوي من حفظ السٌ 

ا الشٍَّأف، أىًمَت اٍلميؤمًنُتى ُب اٟتىًديث، كىجعل ا سيٍبحىانىوي ًكتىابو ىى  ا اٍرفىٍع ٣تاميع  الصًَّحيح حىىتَّ ٝتىَّاهي كثَت من أىئًمَّة ىىذى ذى
ا ًعٍند ٚتيع الطوائف اإلسبلمية، كأجلها ًعٍند كل أىل ىىًذه اٍلملَّةكتب الٌسنة ا١تطهرة كأعبل ىا كىأىٍكرمهى

(ٓ) . 

  :علماء القرن الرابع عشر 
  ىا ٖٚٓٔقال الشيخ اامير  ديق حس  خان البخاري القنوج  )ت:  

نطق ك٫تا أصح الكتب، كمن يهوف أمر٫تا فهو مبتدع متبع غَت سبيل ا١تؤمنُت، ىذه صحف الفحوؿ ت
 . (ٔ)بذلك

                                 
 (. ُٖ/ُ) مرقاة ا١تفاتيح شرح مشكاة ا١تصابيح (ُ)
 (. ِْٗ/ُ) حجة ا البالغة. لػ الدىلوم (ِ)
 (. ِٖٓ/ُ) حجة ا البالغة. لػ الدىلوم (ّ)
 (. ُِ/ُ)نيل األكطار  (ْ)
 (. ّٓٓ) قطر الويل على حديث الويل. للشوكاين (ٓ)
 (. ْ) السراج الوىاج شرح صحيح مسلم بن اٟتجاج. لػ صديق حسن خاف (ٔ)
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  ىا ٖٖٛٔقال الشيخ طاىر ال  ائري )ت:  
كىقىاؿى بىعضهم ًإف تلقي اأٍلمة ٢تىما بًاٍلقبيوًؿ من ًجهىة كىوف مىا فيهمىا من اأٍلىحىاًديث أصح ٦تَّا ُب سوا٫تيىا من 

 . (ُ)اٍلكتب اٟتديثية
  ىا ٖٚٙٔقال الع مة المحقق القاض  محمد ب  أحمد العلوي اإلسماعيل  )ت:  

كال شك أف تكذيب الصحايب أك بعض الركاة عنو كخصوصان ُب الصحيحُت ىو الفتح لباب متسعة ٢تدـ 
أسس الدين كإلبطاؿ نصوص أحاديث الشريعة امولة على كاىل أحفظ الصحابة أيب ىريرة، كإلبطاؿ خاصية 

 . (ِ)هاالصحيحُت اللذين تلقتهما األمة بالقبوؿ ُب التعويل عليهما ُب شرائع دين
  هٖٚٚٔقال الشيخ محمد الخ ر حسي  )ت : 

للجامع الصحيح أثر كبَت ُب توطيد أركاف الشريعة، كٛتايتها من أف تعبث هبا أصابع اٞتاحدين، يشهد هبذا 
 كجوه كثَتة. 

كمن ىذه الوجوه: أف األحاديث الضعيفة ال يعتمد عليها ُب استنباط األحكاـ العملية، كتلقي األمة للجامع 
لصحيح بالقبوؿ كالتسليم، ٬تعل أحاديثو كلها صاٟتة ألف ٭تتج هبا ُب تقرير األحكاـ العملية، فاٞتامع الصحيح ا

كضع أماـ الباحثُت عن أحكاـ الشريعة جانبان عظيمان من األحاديث اليت ال يًتددكف ُب صحتها، كال يشتبو عليهم 
 . (ّ)اٟتاؿ ُب عدالة رجا٢تا

 علماء القرن الخام  عشر : 
  ىا ٕٓٗٔقال الشيخ عبدالع ي  ب  عبداهلل ب  باز )ت:  

كا٠تبلصة أف ما ركاه الشيخاف قد تلقتو األمة بالقبوؿ فبل يسمع كبلـ أحد ُب الطعن عليهما رٛتة ا 
 . (ْ)عليهما سول ما أكضحو أىل العلم

  ىا ٕٓٗٔقال الشيخ محمد نا ر الدي  االبان  )ت:  
لكتب بعد كتاب ا تػىعىاَلىٰ باتفاؽ علماء ا١تسلمُت من ادثُت كغَتىم، فقد امتازا "كالصحيحاف ٫تا أصح ا

على غَت٫تا من كتب السنة بتفرد٫تا ّتمع أصح األحاديث الصحيحة، كطرح األحاديث الضعيفة كا١تتوف ا١تنكرة، 
ن بعدىم، ٦تن ٨تا ٨توىم ُب ٚتع على قواعد متينة كشركط دقيقة، كقد كفقوا ُب ذلك توفيقنا بالغنا مل يوفق إليو م

الصحيح؛ كابن خزٯتة كابن حباف كاٟتاكم كغَتىم، حىت صار عرفنا أف اٟتديث إذا أخرجو الشيخاف أك أحد٫تا 

                                 
 (. ِِّ/ُ. لػ اٞتزائرم )توجيو النظر إَل أصوؿ األثر (ُ)
 (. ِِِ) اد. لئلٝتاعيليتوضيح طرؽ الرش (ِ)
 (. ُُٗ/ْ) موسوعة األعماؿ الكاملة لئلماـ ٤تمد ا٠تضر حسُت (ّ)
 (. َٕ/ِٓ) ٣تموع فتاكل العبلمة عبد العزيز بن باز (ْ)
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 . (ُ)فقد جاكز القنطرة كدخل ُب طريق الصحة كالسبلمة، كال ريب ُب ذلك، كأنو ىو األصل عندنا"
  ىا ٕٓٗٔقال الشيخ أبو الحس  الندوي )ت: 

اتفاؽ األمة كعلمائها على أصحِّية كتاب البخارم، كفضلو على سائر الكتب، ليس ٣ترد اتفاؽ كمصادفة، 
، مكافأةن على ما قاـ بو مؤلف ىذا الكتاب من جهادو ُب تأليفو،  بل كاف ىذا االتفاؽ إ٢تامان من ا تػىعىاَلىٰ

أفواجان من العلماء كاألذكياء ُب كل عصر كمصر ٮتدموف  كاستنباط ا١تسائل الدقيقة ُب تراٚتو، بأف قيَّض ا تػىعىاَلىٰ 
الكتاب بصنوؼ من ا٠تدمة كأنواع من اٞتهد، مل ٗتطر بباؿ أمِّ ٚتاعةو، قبلهم، كمل تػىتػىيىسَّر لكتاب بعد كتاب ا 

ها اليت فتحها اإلسبلـ اٟتنيف كاستقر في -كأٍشغىل ُب قلوهبم حيبَّ ىذا الكتاب ككاف لكل بلد من الببلد 
 . (ِ)نصيب من ا٠تدمة ٢تذا الكتاب العظيم كىو ٮتتلف من بلد إَل آخر قٌلةن ككثرة -ا١تسلموف 

  .ناء اير المسلمي  عل  البخاري  
 :  القاموس ال  راف  الشرق )قال توم  وليام بيل ف  

سم صحيح البخارم إف اإلماـ البخارم ميشىرِّعه ماىر ك٣تموعة أحاديثو عن الديانة اإلسبلمية اليت تعرؼ با
 . (ّ)تعتَب أكثق ٣تموعات اٟتديث

كنكتفي هبذا القدر من الثناء كنقوؿ كما قاؿ ابن حجر رىًٛتىوي اللَّوي: كلو فتحت باب ثناء األئمة عليو ٦تن 
 . (ْ)تأخر عن عصره لفٍت القرطاس كنفذت األنفاس فذاؾ ْتر ال ساحل لو

  .تبحر اإلمام البخاري بال ة العربية 
 كىافى صىاحب فنوف كىمىٍعرًفىة باللغة كالعربية كالتصريف  ل اب  ح ر:قا(ٓ) . 
 :طبلع على اللغة كالتوسع فيها، كإتقاف العربية كالصرؼ كإيضاحان كل ىذا مع اال  قال السخاوي
 . (ٔ)كتوجيهان 
 :دقيق  كاف البخارم فصيح اللساف، قوم البياف، صحيح العبارة، قال الديتور عبدال ن  عبدالخالق

اإلشارة، كما تدؿ عليو أقوالو ا١تشهورة، ككلماتو ا١تأثورة ككما يستلزمو حفظو لكتاب ا، كحديث رسوؿ ا، 
 كأقواؿ الصحابة كخطبهم، ككبلـ كثَت ٦تن تبعهم كأتى بعدىم حفظان انظم إليو الفهم الصحيح، كالتذكؽ السليم. 

ن أدرؾ أسرار العربية كعرؼ األساليب الببلغية كأمل بأىم ككاف أديبان با١تعٌت األعم عند ا١تتقدمُت كىو م

                                 
 (. ِِ)مقدمة شرح العقيدة الطحاكية ( ُ)
 (. ّّٓ/ُ)مقدمة أبو اٟتسن الندكم لكتاب " المع الدرارم على جامع البخارم " ( ِ)
 . ِ( اٟتاشية رقم ُٖٓ/ُة اإلماـ البخارم. لػ ا١تباركفورم )( سَت ّ)
 (. َُٓ)ىدم السارم ( ْ)
 (. ََْ/ٓتغليق التعليق. لػ ابن حجر )( ٓ)
 (. ِٗعمدة القارم كالسامع ُب ختم الصحيح اٞتامع. لػ السخاكم ) (ٔ)
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القواعد النحوية ككقف على بعض خطب العرب كأمثا٢تم كحفظ شيئان من منثورىم كمنظومهم سواء أزاكؿ كتابة 
 . (ُ)الرسائل كنظم الشعر أك ال

 :عره  
أحيانان بالكبلـ ا١توزكف، كيصدر مل يكن اإلماـ البخارم شاعران، كلكن كاف يتلذذ  قال الشيخ المباريفوري:

 . (ِ)منو كبلـ ُب النصائح كاآلداب
مل يكن البخارم من الكتاب ا١تًتسلُت كال فحوؿ الشعراء ا١تكثرين،  قال الديتور عبدال ن  عبدالخالق:

أتو كليس ذلك لنقص ُب قدرتو، أك ضعف ُب ملكاتو، فمواىبو ٚتة كملكاتو باىرة، كقدراتو نادرة، كإ٪تا السبب نش
اٟتديثية الصرفة، فكاف يرل أف االشتغاؿ باٟتديث كالفقو أكَل كأفضل، كأجدر بالتقدًن، كأعظم فائدة كأسلم 

 . (ّ)عاقبة، ككله ميسره ١تا خلق لو
 كىمن شعر البخارم قػىرىأت ًٓتىط أىىب عىٍمرك ا١تستملي.  :قَاَل اْلَحاِيم َأبُو عبد اهلل

  :كىأٍنشد البخارم 
 َراغ ف اااااااااااااااال رُُيااااااااااااااااو ااتاااااااااااااااانم فاااااااااااااااا  اْلَفاااااااااااااااا

 
   

 فَاَعَسااااااااااااااااااااا  َأن يكاااااااااااااااااااااون موتااااااااااااااااااااا  ب تاااااااااااااااااااااو 
 يااااااااااام َ اااااااااااِحيح رََأيْااااااااااات مااااااااااا  ايااااااااااار ساااااااااااقم 

 
   

 ذىباااااااااااااااااااات نَفسااااااااااااااااااااو الصلااااااااااااااااااااِحيَحة فلتااااااااااااااااااااو 
  

  كىأٍنشد البخارم :قىاؿى: 
 َخاااااااااااااااااااااااالق النلااااااااااااااااااااااااس ِبخلاااااااااااااااااااااااق َواساااااااااااااااااااااااع

 
   

 ََل تكاااااااااااااااا  َيْلبااااااااااااااااا علاااااااااااااااا  النلاااااااااااااااااس ت اااااااااااااااار 
   كىأٍنشد أىبيو عبد ا :قىاؿى: 
  تااااااااااااااااااااارى آجال اااااااااااااااااااااامثااااااااااااااااااااال اْلبَاَ اااااااااااااااااااااائِم ََل 

 
   

 َحتلااااااااااااااا  تساااااااااااااااا  ِإلَااااااااااااااا  الم اااااااااااااااازر تنحااااااااااااااار 
  

  كىأٍنشد البخارم :قىاؿى: 

                                 
 (ُّّ) اإلماـ البخارم كصحيحو. لػ عبدالغٍت عبدا٠تالق (ُ)
 ( ََِ/ُالبخارم. لػ ا١تباركفورم )( سَتة اإلماـ ِ)
 (. ُِٗلػ عبدالستار الشيخ ) اإلماـ البخارم.( ُّْ) اإلماـ البخارم كصحيحو. لػ عبدالغٍت عبدا٠تالق (ّ)
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 ِإن تْبااااااااااااااااااااق تف ااااااااااااااااااااع بااحبااااااااااااااااااااة يل اااااااااااااااااااام
 

   
 (ُ)وفنااااااااااااااء نَفسااااااااااااا  ََل َأبَاااااااااااااا لَااااااااااااا  أف اااااااااااااع 

 
  .ُرؤى بعي الصالحي  ف  اإلمام البخاري 

صىلَّٰى اي عىلىٍيًو برسوؿ ا ركيت رؤل لبعض الصاٟتُت ُب شأف اإلماـ البخارم ٦تا يستأنس بو ُب اقتدائو 
 كثباتو على طريقتو كنصرتو لسنتو.  كىسىلَّمى 

صىلَّٰى اي عىلىٍيًو قاؿ الفربرم: رأيت أبا عبد ا ٤تمد بن إٝتاعيل البخارم رىًٛتىوي اللَّوي ُب النـو خلف النيب 
 . (ِ)قدمو كضع البخارم قدمو ُب ذلك ا١توضع ٯتشى، كلما رفع صىلَّٰى اي عىلىٍيًو كىسىلَّمى ، كالنيب كىسىلَّمى 

، كمعو ٚتاعةه من أصحابو  صىلَّٰى اي عىلىٍيًو كىسىلَّمى كقاؿ عبدالواحد بن آدـ الطواكيسي: رأيت النيب  ُب النـو
كىو كاقفه ُب موضع، فسلمت عليو، فرد عليَّ السبلـ، فقلت: ما كقوفك يا رسوؿ ا؟ قاؿ: أنتظر ٤تمد بن 

صىلَّٰى اي عىلىٍيًو البخارم، فلما كاف بعد أياـ بلغٍت موتو، فنظرت، فإذا قد مات ُب الساعة اليت رأيت النيب إٝتاعيل 
 . (ّ)فيها كىسىلَّمى 

  :وفاتو َرِحَمُو الللُو 
كىو على فرسخُت من  (ْ)١تا خرج البخارم من ٓتارا كتب إليو أىل ٝترقند فسار إليهم، فلما كاف ٓتىٍرتػىٍنك

 ند بلغو كقوع الفتنة بينهم بسببو، ككاف لو أقرباء هبا، فنزؿ عندىم حىت يتجلى األمر. ٝترق
قاؿ عبدالقدكس بن عبداٞتبار السمرقندم: جاء ٤تمد بن إٝتاعيل إَل خرتنك ككاف لو هبا أقرباء، فنزؿ 

رحبت، فاقبضٍت إليك،  عندىم، فسمعتو ليلةن يدعو كقد فرغ من صبلة الليل: اللهم إنو قد ضاقت عليَّ األرض ٔتا
 . ٓتىٍرتػىٍنكفما ًب الشهر حىت مات، كقَبه 

. أقاـ أبو عبدا ٤تمد بن (ٓ)كقاؿ أبو منصور غالب بن جَبيل )كىو الذم نزؿ عليو البخارم ضيفنا(
هتيأ  اَبى كى رسوالن إَل مدينة ٝترقند ُب إخراج ٤تمد، فلما  كىجَّوى إٝتاعيل عندنا أيامنا، فمرض، كاشتد بو ا١ترض، حىت 

                                 
قاؿ إسحاؽ بن أٛتد بن خلف: كنا عند ٤تمد بن إٝتاعيل البخارم، فورد عليو  ( ِّٓ/ِ)طبقات الشافعية. للسبكي  (ُ)

بن عبد الرٛتن الدارمي، فنكس رأسو، ٍب رفع، كاسًتجع، كجعل تسيل دموعو على خديو، ٍب أنشأ  كتاب فيو نعي عبد ا
 (. ِِٗ/ُِيقوؿ: إف تبق تفجع باألحبة كلهم... كفناء نفسك ال أبا لك أفجع. )السَت 

 (. ٖٔ/ُ)هتذيب األٝتاء ( ِ)
 (. ِِّ/ ِ( طبقات الشافعية. للسبكي )ْٖٔ/ُِ)السَت  (ّ)
ٍرتػىنٍ  (ْ) ( كذكر الصغاين أهنا ٝتيت بذلك ألف ُْٖٕرقم  َْٕ/ِقرية بينها كبُت ٝترقند ثبلثة فراسخ )معجم البلداف  ك:خى

الناس استأجركا اٟتىًمَتى من ٝترقند للذىاب إليها كالصبلة عليو )أم البخارم( حىت ضاقت اٟتمر ُب البلد، فكاف يكًتم ٛتاره 
( الضيق، ككانت القرية اٝتها قبل ذلك )خرماباذ(. أسامي شيوخ البخارم. للصاغاين ْتيٍملىةو. ك)خر( بالفارسية اٟتمار، ك)تنك

  .كىي ُب ٚتهورية أكزبكستاف كتسمى اليـو )خواجو إٝتاعيل(  (ْاٟتاشية َُٗ( سَتة اإلماـ البخارم للمباركفورم )صِْ)ص
 (. ْٕٔ/ ُِ)السَت  يل كأكصى أف يدفن إَل جنبو القلكمل يعش أبو منصور غالب بن جَبيل بعده إال قاؿ ٤تمد بن أيب حاًب (ٓ)
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للركوب، فلبس خفَّيو، كتعمم، فلما مشى قدر عشرين خطوةن أك ٨توىا كأنا آخذه بعضده كرجله أخذ معي يقوده 
: أرسلوين؛ فقد ضعفت، فدعا بدعوات، ٍب اضطجع، فقضى فساؿ منو -رىًٛتىوي اللَّوي  -إَل الدابة لَتكبها، فقاؿ 

أدرجناه ُب ثيابو، ككاف فيما قاؿ لنا كأكصى إلينا: أف كفنوين العرؽ شيءه ال يوصف، فما سكن منو العرؽ إَل أف 
ُب ثبلثة أثواب بيض، ليس فيها قميصه كال عمامةه، ففعلنا ذلك، فلما دفناه فاح من تراب قَبه رائحة غاليةو أطيب 

 . (ُ)من ا١تسك، فداـ ذلك أيامنا
لفطر آنذاؾ، عند صبلة العشاء، كديًفنى يـو توُب اإلماـ البخارم رٛتة ا عليو ليلة السبت، كىي ليلة عيد ا

 . (ِ)عاش اثنتُت كستُت سنة إال ثبلثة عشر يومنا ىػ(ِٔٓالفطر بعد صبلة الظهر، )سنة 
كقد ترؾ بعده علما نافعا ٞتميع ا١تسلمُت، فعملو فيو مل ينقطع بل ىو موصوؿ ٔتا أسداه من الصاٟتات ُب 

 . (ّ)اٟتياة

                                 
 (. ْٔٔ/ُِ)السَت  (ُ)
 (. ْٖٔ/ُِ)السَت  (ِ)
 (. ّّٓ/ُْ)البداية كالنهاية  (ّ)
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 علم  لصحيح البخاري: اَلسم ال 

سندي الصحيح ا١تختصر من أمور رسوؿ )االسم الذم اختاره اإلماـ البخارم لكتابو الصحيح ىو: 
ي
اٞتامعي ا١ت

 . (ُ)و(كسينىًنو كأيامً  صىلَّٰى اي عىلىٍيًو كىسىلَّمى ا 

  ال امع الصحيح)سبب تألي  اإلمام البخاري لكتابو  . 
 عيل البخارم: كنت عند إسحاؽ بن راىويو، فقاؿ بعض أصحابنا: لو ٚتعتم  قاؿ اإلماـ ٤تمد بن إٝتا

 . (ِ)، فوقع ذلك ُب قليب، فأخذت ُب ٚتع ىذا الكتابصىلَّٰى اي عىلىٍيًو كىسىلَّمى كتابان ٥تتصران لسنن النيب 
م يقوؿ قاؿ اٟتافظ ابن حجر: كركينا باإلسناد الثابت عن ٤تمد بن سليماف بن فارس قاؿ ٝتعت البخار 

ككأنٍت كاقف بُت يديو كبيدم مركحة أذب هبا عنو فسألت بعض ا١تعَبين فقاؿ يل  صىلَّٰى اي عىلىٍيًو كىسىلَّمى رأيت النيب 
 . (ّ)أنت تذب عنو الكذب فهو الذم ٛتلٍت على إخراج اٞتامع الصحيح

 . (ْ)قاؿ العجلوين: ٯتكن اٞتمع بتعدد األسباب ا١تذكورة
ا ا٠تَب كسابقو، بل ٫تا متكامبلف، فيكوف طلبي ابن راىويو، قد أحدث ُب قلب البخارم كال تعاريضى بُت ىذ

ـي ييبارؾ تلك الرغبة كيؤججها، كيوحي بأف ذلك عمل عظيم مبارؾ. كا أعلم  . (ٓ)رغبةن قويةن، كجاء ا١تنا

  .نسبة الصحيح ال امع إل  اإلمام البخاري 
كف باآلالؼ ٦تا ٬تعل نسبة ىذا الكتاب إَل مؤلفو أمرا قطعيا إف الركاة الذين ركك صحيح البخارم يعد

  بسبب التواتر الواقع ُب ركايتو.
كعملية النقد الفاحص كالدقيق اليت مارسها خَباء علم الركاية كغَتىم على ىذا الكتاب؛ كاليت انتهت 

الوقت كمن بعدىم كىو  بإصدار شهادات ىامة تزكي ىذا العمل؛ صدرت عن أبرز كأعلم أكلئك ا٠تَباء ُب ذلك
 بتلقي األمة كتاب البخارم بالقبوؿ. ” علم مصطلح اٟتديث“ما أفرز الحقا ما عرؼ ُب 

                                 
 (. ْٗمعرفة أنواع علـو اٟتديث )( ّٕ/ ُ)هتذيب األٝتاء  (ُ)
  (.َُْ/ ُِ) السَت (ِ)
 (. ٗ/ُ)ىدم السارم  (ّ)
  .(ُْٕالفوائد الدرارم. للعجلوين ) (ْ)
 (. ّّْلػ عبدالستار الشيخ ) اإلماـ البخارم. (ٓ)



 

 

 أخبار اإلمام البخاري وجامعو الصحيح
 
 

32 

كحجم ا٠تدمات اليت قدمها العلماء ٢تذا الكتاب كبَت جدا كٌمان ككيفان؛ من شركح كاختصارات كتنكيتات 
 ...  كتعليقات كٗتر٬تات كتعريفات

بثركة ىائلة أنتجتها آالؼ العقوؿ من ٥تتلف ٗتصصات العلـو اإلسبلمية؛ فا١تكتبة اإلسبلمية تزخر من ذلك 
 . (ُ)٦تا يؤكد ا١تنزلة الرفيعة ٢تذا اإلنتاج العلمي، كما تأسس عليو من منهجية قوية كمبدعة

 قاؿ اإلماـ النوكم: إف صحيح البخارم رىًٛتىوي اللَّوي تػىعىاَلىٰ متواتر عنو كاشتهر عنو من ركاية الفربرٌم. 
 . (ِ)من أيب عبدا البخارم تسعوف ألف رجلو فما بقيى أحده يركيو غىَتم (الصحيح)كقاؿ الفربرٌم: ٝتع 

 : ا ت ر  حيح البخاري بروايات أربعة رئيسية ى (ٖ   
  (ىػَِّركاية الفىرىٍبرًمُّ ٤تمد بن يوسف بن مطر )ت(ْ) . 
  (. ىػِٓٗركاية النَّسًفيُّ إبراىيم بن معقل بن اٟتجاج )ت 
  ىػ(ُُّركاية ٛتاد بن شاكر بًن سىًويَّةى النَّسىًفيُّ )ت . 
  (ىػِّٗركاية البػىٍزدىًكمُّ منصور بن ٤تمد بن علي )ت(ٓ) . 

 :مدة تصنيفو لصحيحو 
قاؿ اإلماـ البخارم: صنفت اٞتامع من ستمائة ألف حديث ُب ست عشرة سنة كجعلتو حجة فيما بيٍت 

 . (ٔ)كبُت ا
ماـ النوكم: قاؿ أبو الفضل ٤تمد بن طاىر ا١تقدسي: صنفو ببخارل، كقيل: ٔتكة، كقيل: بالبصرة، قاؿ اإل

ككل ىذا صحيح، كمعناه أنو كاف يصنف فيو ُب كل بلدة من ىذه البلداف، فإنو بقى ُب تصنيفو ست عشرة 
 . (ٕ)سنة

                                 
 ( انظر مقاؿ منزلة صحيح البخارم عند علماء ا١تغرب )الفقيو اٟتجوم ٪توذجا( لػ د. ٛتاد القباج. ُ)
أف الفربرم قاؿ: ٝتع  -كمل يصح  -كييركل ( قاؿ اإلماـ الذىيب: َُٗ/ُ) شرح اٞتامع الصحيح للبخارم. للنوكم التلخيص (ِ)

لصحيح( من البخارم تسعوف ألف رجل ما بقي أحد يركيو غَتم. قلت أم الذىيب: قد ركاه بعد الفربرم أبو طلحة منصور )ا
 (. ُِ/ُٓ)السَت بن ٤تمد البزدكم النسفي كبقي إَل سنة تسع كعشرين كثبلث مائة. 

د بن ًإٍٝتىاًعيل تسعوف ألفا مل يٍبق ًمنػٍهيم غىٍَتًم فػىلىعىلَّوي مل كىأما قىوؿ ٤تيىمَّد بن ييوسيف اٍلفربرًم ٝتع اٞتٍىاًمع من ٤تيىمَّ كقاؿ ابن حجر: 
 (. ّْٔ/ٓيٍشعر بًبػىقىاء اٍلبػىٍزدىًكٌم اٍلمىٍذكيور. )تغليق التعليق 

 ( .ُ) أضواء على ادثُت اٞتزائريُت الذين خدموا صحيح اإلماـ البخارم (ّ)
لبخارم مرتُت: مرة بفربر ُب سنة ٙتاف كأربعُت كمائتُت، كمرة ببخارم ُب سنة قاؿ ابن ىبَتة: كٝتاع الفربرم ٢تذا الكتاب من ا (ْ)

 (. ْْ/ُاثنتُت كٜتسُت كمائتُت. )اإلفصاح عن معاين الصحاح. البن ىبَتة 
  (َّٖكىو آخر من حدث عن البخارم بصحيحو، كما جـز بو ابن ما كوال كغَته. )اٟتديث كادثوف ( ٓ)
 (. ُّٓ)ىدم السارم  (ٔ)
 (. ْٕ/ُ) هتذيب األٝتاء كاللغات. للنوكم( ٕ)
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د الَّيًت يرحل إً  لىيػٍهىا فىبلى تنىاُب بىُت اٍلقىٍولىٍُتً كقاؿ ابن حجر: فىيحمل أىنو كىافى يصنفو ُب اٍلًببلى
(ُ) . 

 . (ِ)كقاؿ أيضا: كبقي ُب هتذيبو كانتقائو ست عشرة سنة
  :أ ل موضو   حيح البخاري 
 قاؿ ابن حجر: التـز البخارم فيو الصحة كأنو ال يورد فيو إال حديثا صحيحا ىذا أصل موضوعو(ّ) . 
 اٞتامع اال ما صح كتركت من الصحيح حىت ال يطوؿ قاؿ اإلماـ البخارم: ما أدخلت ُب كتايب(ْ) . 

 . (ٓ)كقاؿ أيضان: كمل أخرج ُب ىذا الكتاب اال صحيحا كما تركت من الصحيح أكثر
  .رط البخاري ف   حيحو  

مل ييصرح البخارم بشرطو ُب كتابو كال ُب غَته، كمل يينقل عنو أنو قاؿ: شرطتي أف أيخرج ُب كتايب ما يكوف 
بػىرى كتابو، كتتبَّعى أسانيدىه، كعىًلمى على ال شرط الفبلين، كما جـز بو غَت كاحد من األئمة. كإ٪تا يىعرؼ ذلك من سى

 أحواؿ رجالو، فتوصَّل إَل شىرًطو ُب صحيحو. 
أف ٮترجا اٟتديث ا١تتفق على ثقة نقلو إَل الصحايب ا١تشهور من غَت  (البخارم كمسلم)كاعلم أف شرط 
األثبات، كيكوف إسناده متصبلن غَت مقطوع فإف كاف للصحايب راكياف فصاعدان فحسن كإف  اختبلؼ بُت الثقات

 . (ٔ)مل يكن لو إال راك كاحد إذا صح الطريق إَل ذلك الراكم أخرجاه
قاؿ السخاكم: اعلم أنو مل يصرح أحد من الشيخُت بشرط ُب كتابو كال ُب غَتة كما جـز بو غَت كاحد 

 . (ٕ)بالسَب كتابيهما منهم النوكم كإ٪تا عرؼ
  قاؿ اٟتافظ أبو بكر اٟتازمي: ما حاصلو أف شرط الصحيح أف يكوف إسناده متصبل كأف يكوف راكية

مسلما صادقا غَت مدلس كال ٥تتلط متصفا بصفات العدالة ضابطا متحفظا سليم الذىن قليل الوىم سليم 
 . (ٖ)االعتقاد
 مد بن إٝتاعيل يقوؿ صنفت كتايب اٞتامع ُب ا١تسجد قاؿ عمر بن ٤تمد بن ّتَت البجَتم ٝتعت ٤ت

 . (ٗ)اٟتراـ كما أدخلت فيو حديثا حىت استخرت ا تػىعىاَلىٰ كصليت ركعتُت كتيقنت صحتو

                                 
 (. ْٕ/ُ) تغليق التعليق( ُ)
 (. ُْ/ُ)ىدم السارم  (ِ)
 (. َُ)ىدم السارم  (ّ)
معرفة . )مقاصدي الكتاًب كموضوعيوي كمتوفي األبواًب، دكفى الًتاجًم ك٨تويىىا ( قاؿ ابن الصبلح: ٤تموؿ علىٗ)ىدم السارم  (ْ)

 (. ٓٗ أنواع علـو اٟتديث
 (. ٗ)ىدم السارم  (ٓ)
 (. ّّٗلػ عبدالستار الشيخ ) اإلماـ البخارم.( ُٕ( شركط األئمة الستة )ٕ( ىدم السارم )ٔ)
 (. ْٓ/ُ( فتح ا١تغيث )ٕ)
  (.ُُ)ىدم السارم  (ٖ)
  (.ُّٓ)ىدم السارم  (ٗ)
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   :كنت إذا كتبت عن رجل سألتو عن اٝتو ككنيتو كنسبتو كٛتلو اٟتديث، إف كاف قاؿ اإلماـ البخارم
رج إيل أصلو كنسختو. فأما اآلخركف ال يبالوف ما يكتبوف، ككيف الرجل فهما. فإف مل يكن سألتو أف ٮت

 . (ُ)يكتبوف
قاؿ ا١تعلمي: البخارم ال يركم إال عن ثقة كما صرَّح بو الشيخ تقي الدين ابن تيمية.... كالظاىر التوسط، 

 . (ِ)كىو أف البخارم ال يركم إال عمن ىو صدكؽ ُب األصل يتميَّز صحيحي حديثًو ًمن سقيمو
لبخارم شرط ُب ا١تعنعن زاد فيو على اإلماـ مسلم، فإهنما اتفقا على ا١تعاصرة، كزاد البخارم شرط ثبوت كل

 . (ّ)اللقاء
رٔتا أكرد حديثا عنعنو راكيو فيورده من طريق أخرل مصرحا فيها بالسماع على ما عرؼ من طريقتو ُب ك 

 . (ْ)اشًتاط ثبوت اللقاء ُب ا١تعنعن

 ع  مقصوده. ئ اري لم يفتتح يتابو بخ بة تنبأن البخ :قول م  قال 
ابتدأ ٓتطبة فيها ٛتد كشهادة فحذفها بعض من ٛتل عنو  -قـو أف البخارم  -قاؿ ابن حجر: ادعى  ??

الكتاب ككأف قائل ىذا ما رأل تصانيف األئمة من شيوخ البخارم كشيوخ شيوخو كأىل عصره كمالك ُب ا١توطأ 
ا١تسند كأيب داكد ُب السنن إَل ما ال ٭تصى ٦تن مل يقدـ ُب ابتداء تصنيفو خطبة  كعبدالرزاؽ ُب ا١تصنف كأٛتد ُب

 . (ٓ)كمل يزد على التسمية كىم األكثر كالقليل منهم من افتتح كتابو ٓتطبة
كأجيب عن عدـ اإًلتياف با٠تطبة بأف ا٠تطبة الغرض منها قاؿ الشيخ العبلمة ٤تمد ا٠تضر الشنقيطي:  ??

على ا١تقصود، كقد صدر الكتاب بًتٚتة بدء الوحي، كباٟتديث الداؿ على مقصوده ا١تشتمل  االفتتاح ٔتا يديؿُّ 
على أف العمل دائر مع النية، فكأنو يقوؿ: قصدت ٚتع كحي السنة ا١تتلقى من خَت الَبية على كجو سيظهر 

عن عدـ اإًلتياف  حسن عملي فيو من قصدم؛ كإ٪تا لكل امرئ ما نول، فأكتفي بالتلويح عن التصريح، كأجيب
باٟتمد كالشهادة بأف اٟتديثُت ليسا على شرطو، كإف سلمنا صبلحيتهما للحجة، فليس فيهما أف ذلك يتعُت 
بالنطق كالكتابة معنا، فلعلو ٛتد كتشهد نطقنا عند كضع الكتاب، كمل يكتب ذلك اقتصارنا على البسملة، ألٌف 

 ﴾اقٍػرىأٍ بًاٍسًم رىبِّكى ﴿حصل هبا؛ كيؤيده أف أكؿ شيء نزؿ من القرآف  القدر الذم ٬تمع األمور الثبلثة ذكر ا، كقد
فطريق التأسي بو االفتتاح بالبسملة، كاالقتصار عليها، ال سيما كحكاية ذلك من ٚتلة ما تضمنو ىذا الباب 

 األكؿ، بل ىو ا١تقصود بالذات من أحاديثو. 

                                 
 (. َْٔ/ُِالسَت ) (ُ)
 (. ْٕٔ/َُالتنكيل )آثار ا١تعلمي  (ِ)
  (.ْٕ/ُ) عمدة القارم (ّ)
 (. ُٕ) ىدم السارم (ْ)
 (. ٗ/ُ) فتح البارم. لػ ابن حجر (ٓ)
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ره، كمالك ُب "ا١توطأ"، كعبدالرزاؽ ُب كصنيع البخارم ىو صنيع شيوخو، كشيوخ شيوخو، كأىل عص
"ا١تصنف"، كأٛتد ُب "ا١تسند"، كأبو داكد ُب "السنن"، إَل ما ال ٭تصى ٦تن مل يقدـ ُب ابتداء تصنيفو، كمل يزد 

 . (ُ)على التسمية، كىم األكثر، كالقليل منهم من افتتح كتابو ٓتطبة
وار التأليف، إذ ليس البخارم كأبو داكد كحد٫تا مل قاؿ الشيخ ٤تمد لطفي الصباغ: كلعٌل األمر يتعلق بأط ??

يكتبا مقدمات لكتبهما، بل ٧تد كذلك االماـ أٛتد مل يكتب مقدمة ١تسنده كابن ا١تبارؾ مل يكتب مقدمة 
 . (ِ)لكاتبيو: الزىد، كاٞتهاد

  .َعرض اإلمام البخاري يتابو عل  أىل العلم 
  نبىل قىاؿى أبو جعفر اٍلعقيًلٌي: ١تا ألف البي خىارًٌم كتاب الصًَّحيح عرضو على عىلٌي بن اٍلمىًديًٍتٌ كىأٛتد بن حى

اًديث قىاؿى اٍلعقيًلٌي كىاٍلقىٍوؿ ًفيهىا قىو  ًة ًإالَّ أىٍربػىعىة أىحى ؿ البيخىارًٌم كى٭تِت بن مًعُت كىغىَتىم فاستحسنوه كشهدكا لىوي بًالصِّحَّ
كىًىي صىًحيحىة

(ّ) . 

 يتابا ف  الحديث الصحيح المسند الم رد. اإلمام البخاري أول م   ن   
  ،قاؿ ابن الصبلح: أكؿ من صنف الصحيح البخارم أبو عبد ا ٤تمد بن إٝتاعيل اٞتعفي موالىم

. ككتابا٫تا أصح الكتب بعد كتاب ا (ْ)كتبله أبو اٟتسُت مسلم بن اٟتجاج النيسابورم القشَتم من أىنٍػفيًسًهم
 . (ٓ)العزيز

 ا أصحُّ الكيتيًب بىعدى قاؿ اإلما ـ النوكم: أكَّؿي ميصنَّفو ُب الصحيًح اٍلميجىرَّد، صًحيحي البيخىارًًم، ٍبي ميسلمو ك٫تي
ا فػىوىائًد، كًقيل: ميسًلمه أىصحُّ، كالصَّوابي األكَّؿي   . (ٔ)القيرآف، كالبيخىارًمُّ أىصحُّهيما كأىكثػىري٫تي

  :بو عبد ا ٤تمد بن إٝتاعيل البخارم، كتبله صاحبو أكؿ من اعتٌت ّتمع الصحيح: أقاؿ ابن كثَت
 . (ٕ)كتلميذه أبو اٟتسن مسلم بن اٟتجاج لنيسابورم. فهما أصح كتب اٟتديث. كالبخارم أرجح

  قاؿ السخاكم: أكؿ من صنف ُب الصحيح كتابا ٥تتصا بو، اإلماـ ٤تمد بن إٝتاعيل البخارم كما صرح
 . (ٖ)سم كغَت٫تابو أبو علي بن السكن كمسلمة بن قا

                                 
بىايا صىًحيٍح البيخىارم( ُ) ىعىاين الدَّرىارًم ُب كىٍشًف خى

 (. ُِْ/ُ) ٤تمَّد ا٠تىًضر الشنقيطي. لػ كوثىر ا١ت
 (. ِِٖأبو داكد حياتو كسننو. لػ ٤تمد لطفي الصباغ ) (ِ)
 (. ِّْ/ٓ) تغليق التعليق (ّ)
. ذكره ماىر الفحل ُب ٖتقيقو لكتاب معرفة أنواع علـو ٖٗن بٍت قشَت، ال من مواليهم. كما ُب حاشية ااسن: أم: م (ْ)

 اٟتاشية(. ْٖاٟتديث )
  (.ِٓ) معرفة أنواع علـو اٟتديث (ٓ)
  (.ِٗ/ُ. للسيوطي )تدريب الراكم ُب شرح تقريب النواكم( ٔ)
 (. ِٓ) الباعث اٟتثيث( ٕ)
 (. ُْ/ُ) فتح ا١تغيث( ٖ)
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  قاؿ الشيخ طاىر اٞتزائرم: كىمل يزؿ التٍَّألًيف ُب اٟتىًديث ميتىتىابًعنا ًإَلى أىف ظهر اإًلمىاـ البيخىارًٌم كبرع ُب علم
ًحدة ليخلص اٟتىًديث كىصىارى لىوي ًفيًو اٍلمنزلىة الَّيًت لىٍيسى فػىٍوقهىا منزلىة فىأىرىادى أىف ٬ترد الصًَّحيح ك٬تعلو ُب كتاب على 

 طىالب اٟتىًديث من عناء اٍلبىٍحث كىالسُّؤىاؿ فألف ًكتىابو اٍلمىٍشهيور كىأكرد ًفيًو مىا تبُت لىوي ًصحَّتو. 
ارًمٌ  ٌرد اإًلمىاـ أىبيو عبد ا ٤تيىمَّد بن ًإٍٝتىاًعيل البيخى  . (ُ)كقاؿ أيضان: أكؿ من صنف ُب الصًَّحيح اٍلميجى

 إف كثَتان من كتب اٟتديث اليت ظهرت قبل كتاب البخارم، قد ضمنت ا٠تالق: قاؿ الدكتور عبدالغٍت عبد
الكثَت من األحاديث الصحيحة. كلكن مل يوجد قبلو مؤلف خاص بالصحيح اجملرد عن غَته. بل ىو أكؿ مؤلف 

 . (ِ)ُب ذلك كما نقلو النوكم ُب التهذيب عن العلماء كافة

 وأقوال العلماء ف  ذل   حيح مسلم عل  حيح البخاري  تقديم.  
  على أف أصح الكتب بعد القرآف العزيز: " الصحيحاف "  رىًٛتىهيمي اللَّوي قاؿ اإلماـ النوكم: اتفق العلماء

 البخارم كمسلم، كتلقتهما األمة بالقبوؿ. ككتاب البخارم أصحهما كأكثر٫تا فوائد كمعارؼ ظاىرة كغامضة. 
ليس لو نظَت ُب علم اٟتديث. كىذا الذم كقد صح أف مسلما كاف ٦تن يستفيد من البخارم، كيعًتؼ بأنو 

ذكرناه من ترجيح كتاب البخارم ىو ا١تذىب ا١تختار الذم قالو اٞتماىَت كأىل االتقاف كاٟتذؽ كالغوص على 
 . (ّ)أسرار اٟتديث

  قاؿ الكرماين: كاف كتاب )اٞتامع الصحيح( لئلماـ أيب عبد ا ٤تمد بن إٝتاعيل )البخارم( جزاه ا
بلـ كا١تسلمُت خَتان، أجل الكتب الصحيحة نقبلن كركاية، كفهمان كدراية، كأكثرىا تعديبلن كتصحيحان عن اإلس

كضبطان كتنقيحان، كاستنباطان كاحتياطان، كُب اٞتملة ىو اصح الكتب ا١تؤلفة فيو على اإلطبلؽ كا١تقبل عليو بالقبوؿ 
كخٌص با١تزايا من بُت دكاكين اإلسبلـ تشهد لو بالَباعة  من أئمة اآلفاؽ، كقد فاؽ أمثالو ُب ٚتيع الفنوف كاألقساـ،

كالتقدـ الصناديد العظاـ، كاألفاضل الكراـ، كفوائد ىذا الكتاب العظيم الشأف الرفيع ا١تقدار، الذم يستشفى 
 . (ْ)بَبكاتو كيستسقى ٓتتماتو أكثر من أف ٖتصى كأغزر من أف تستقصى

 ميسلم عند اٞتمهور، أم: ا١تتصل فيو دكف التعليق كالًتاجم،  قاؿ األبيارم: صحيح البخارم أصحُّ من
 . (ٓ)كأكثري فوائدى ١تا فيو من االستنباطات الفقهية كالنيكت اٟتكمية كغَت ذلك، كألنَّو أشدُّ اتصاالن كأتقني رجاالن 

 قاؿ حافظ اليمن كمسنده عبد الرٛتن بن علٌي الديبع الشيباين الشافعي:  
 ري ومساااااااااااااالمتناااااااااااااااز  قااااااااااااااوم فاااااااااااااا  البخااااااااااااااا

 
   

 لااااااااااااااااااااااادي وقاااااااااااااااااااااااالوا أي ذيااااااااااااااااااااااا  يقااااااااااااااااااااااادم 
 

                                 
 (. ُِْك َٓ/ُ) توجيو النظر إَل أصوؿ األثر. لػلجزائرم( ُ)
 (. ُُِاإلماـ البخارم كصحيحو. لػ عبدالغٍت عبدا٠تالق ) (ِ)
 (. َِ/ُ) شرح مسلم. للنوكم( ّ)
 (. ّ/ُ) الكواكب الدرارم ُب شرح صحيح البخارم. للكرماين( ْ)
 (. َٗ) رمنيل األماين ُب توضيح مقدمة القسطبلين. لؤليبا( ٓ)
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 فقلاااااااااااااات لقااااااااااااااد فااااااااااااااا  البخاااااااااااااااري  اااااااااااااانعةً 
 

   
 (ُ)يماااااااا فاااااااا  فاااااااا  حسااااااا  الصاااااااناعة مساااااااالم 

 
  قىاؿ اٟتافظ أىبيو عىٍبد اللًَّو ٍبن مندة: ٝتعت أىبىا علي اٟتسُت بن علي النيسابورم يػىقيوؿ: ما ٖتت أدًن

 . (ِ)السماء أصح من كتاب مسلم بن اٟتجاج ُب علم اٟتديث
" ما أظلت ا٠تضراء كال أقلت الغَباء أصدؽ ٢تجة : صىلَّٰى اي عىلىٍيًو كىسىلَّمى فيكوف من باب قولو قاؿ األبيارم: 

من أيب ذر " فهذا ال يقتضي أنو أصدؽ من ٚتيع الصحابة كال الصديق بل نفى أف يكوف فيهم أصدؽ منو 
 فيكوف فيهم من يساكيو. 

لك الزماف ماش على قانوف اللغة أف أٛتد بن حنبل قاؿ ما بالبصرة أعلم أك ك٦تا يدؿ على أف عرفهم ُب ذ
 قاؿ أثبت من بشر بن ا١تفضل أما مثلو فعسى. 

كمع ذلك فإفَّ ىذا القوؿ قد انفردى بو أبو علي ا١تذكور فبل ييصادـ إٚتاع اٞتمهور، مع اتفاؽ العلماء على أفَّ 
ؼ بصناعة اٟتديث، كأفَّ مسلمان تلميذه كمل يزؿ يستفيد منو كيتتبع البخارم كاف أجلَّ من مسلم ُب العلـو كأعر 

 آثاره حىت ىجرى من أجلو شيخو ٤تمد بن ٭تي الذُّىلي ُب قصة شهَتة. 
 كقاؿ الدارقطٍت: لوال البخارم ما راح مسلم كال جاء، كىذا كنايةه عن عدـ التصرؼ ُب صناعة اٟتديث. 

ى للناس،  -عٍت أصوؿ األحكاـ من األحاديث  -ألَّف األصوؿ كقاؿ اٟتاكم: رحم ا البخارم فإنو  كبٌػُتَّ
 ككل من عملى بعده فإ٪تا أخذ من كتابو، كمسلم بن اٟتجاج. 

كعن الدار قطٍت أيضان: كأم شيءو صنع مسلم؟! إ٪تا أخذ كتاب البخارم فعمل عليو ميستخرجان كزاد فيو 
 . (ّ)زيادات
 ماـ مسلم: صاحب " الصحيح " الذم ىو تلو صحيح البخارم عند قاؿ اٟتافظ ابن كثَت: ُب ترٚتة اإل

أكثر العلماء كذىبت ا١تغاربة كأبو علي النيسابورم من ا١تشارقة إَل تفضيل صحيح مسلم على صحيح البخارم، 
 فإف أرادكا تقدٯتو عليو ُب كونو ليس فيو شيء من التعليقات إال القليل، كأنو يسوؽ األحاديث بتمامها ُب موضع

كاحد، كال يقطعها كتقطيع البخارم ٢تا ُب االبواب، فهذا القدر ال يوازم قوة أسانيد البخارم كاختياره ُب تصحيح 
 . (ْ)ما أكرده ُب " جامعو " معاصرة الراكم لشيخو كٝتاعو منو ُب اٞتملة

                                 
 (. ُِْ/ُ) فهرس الفهارس( ُ)
ًثُتى، كذىكىرى  ىػ( ّّٓ( كقاؿ مسلمةي بن القاسم القرطيب )ت ُٖٔ/ُ) هتذيب الكماؿ( ِ) يحىدِّ

ميسًلم جىًليلي القىدر، ثًقىةه، من أىئًمًَّة ا١ت
كقاؿ الشيخ اٌدث أبو مركاف الطبٌت: كاف من (. ََُ/ُ )ا١تفهم. لػ القرطيب. ًكتىابىوي ُب الصًَّحيًح، فقىاؿى ملى يىضىع أىحىده ًمثلىوي 

 (. َٖ/ُ شرح ميسلم لًلقىاًضى ًعيىاض) شيوخي من يفضل كتاب مسلم على كتاب البخارم
 (. َٗ) نيل األماين ُب توضيح مقدمة القسطبلين. لؤليبارم( ّ)
 ىػ(. ُِٔسنة  ّّ/ُُ) البداية كالنهاية( ْ)
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"كقاؿ أيضا:  ، كما ىو قوؿي كًمن ىا ىنا ينػٍفىًصل لك النِّزاعي ُب ترجيح تصحيح "البخارم" على "ميسلمو
ٍغرب

ى
 . (ُ)اٞتمهور، ًخبلفنا لػ"أيب علي النػٍَّيسابورم" شيخ "اٟتاكم"، كطائفةو ًمن عيلماء ا١ت

  :حصل ١تسلم ُب كتابو حظ عظيم مفرط مل ٭تصل ألحد مثلو ْتيث أف بعض الناس كاف قاؿ ابن حجر
ة السياؽ كاافظة على أداء يفضلو على صحيح ٤تمد بن إٝتاعيل كذلك ١تا اختص بو من ٚتع الطرؽ كجود

األلفاظ كما ىي من غَت تقطيع كال ركاية ٔتعٌت كقد نسج على منوالو خلق من النيسابوريُت فلم يبلغوا شأكه 
 . (ِ)كحفظت منهم أكثر من عشرين إماما ٦تن صنف ا١تستخرج على مسلم فسبحاف ا١تعطي الوىاب

 

 م ايا  حيح البخاري(ٖ : 
 خارم على أرقى شركط الصحة. : احتول صحيح البااول
 : أصح الكتب بعد كتاب ا. الثان 
 : اٟتكم بصحة كل أحاديثو ا١تسندة. الثالث
 : أكؿ من صنف الصحيح اجملرد. الرابع

 : ٭تتوم على أصح الصحيح. الخام 
 : كوف أحاديثو ال ٖتتاج إَل الكشف عنها. السادس
 كتابو إال البخارم كمسلم. : مل يفصح أحد من ا١تصنفُت بصحة ما ُب  السابع
 : اعتناء العلماء بو. الثام 
 : كثرة ا١تستخرجات عليو. التاسع
 : تلقي األمة لو بالقبوؿ. العا ر

 : جبللة رجالو. الحادي عشر
 : دقة اإلماـ البخارم ُب صحيحو. الثان  عشر
 : كوف اإلماـ البخارم من أعلم الناس هبذا الفن. الثالث عشر
 لة قدر اإلماـ البخارم. : جبلالرابع عشر

 

  :عدد أحاديث  حيح البخاري 
  قاؿ ابن الصبلح: "عدد أحاديث صحيح البخارم سبعة آالؼ كمائتاف كٜتسة كسبعوف باألحاديث

 . (ْ)ا١تكررة كقيل إهنا بإسقاط ا١تكرر أربعة آالؼ"

                                 
 (. ِٓ) اختصار علـو اٟتديث( ُ)
 (. ُِٕ/َُ) ذيب التهذيبهت( ِ)
 (. ٕٔ) مكانة الصحيحُت. لػ خليل مبل خاطر (ّ)
 (. ُٕٗ/ِ) البحر الذم زخر ُب شرح ألفية األثر. للسيوطي (ْ)



 

 41 

 41  حيح البخاري

سقاط ا١تكرر كبا١تكرر سبعة كتابعو اإلماـ النوكم حيث قاؿ: كتاب البخارم ذكر أنو أربعة آالؼ حديث بإ
 . (ُ)آالؼ كمائتاف كٜتسة كسبعوف حديثا

  حٌرر اٟتافظ ابن حجر عدد األحاديث ا١ترفوعة ُب صحيح البخارم كا١تعلقة كأكضح ذلك ُب مقدمة
 الفتح إٚتاال كتفصيبل كإليك خبلصة ما انتهى إليو ُب ذلك على سبيل اإلٚتاؿ: 

 حديثان.  ّٕٕٗا فيها ا١تكررة عدد األحاديث ا١ترفوعة ا١توصولة ٔت
 حديثان.  ُُّْ عدد األحاديث ا١ترفوعة ا١تعلقة ٔتا فيها ا١تكررة

 حديثان  ّْْ عدد ما فيو من ا١تتابعات كالتنبيو على اختبلؼ الركايات
 حديثان.  َِٖٗ عدد ما فيو من ا١توصوؿ كا١تعلق كا١تتابعات ا١ترفوعة با١تكررة

 حديثان.  َِِٔ ولة بدكف تكرارعدد األحاديث ا١ترفوعة ا١توص
 حديثان.  ُٗٓ عدد األحاديث ا١تعلقة بدكف تكرار

 . (ِ)حديثان  ُِٕٔ عدد األحاديث ا١ترفوعة موصولة أك معلقة بدكف تكرار
ىذا الذم حررتو من عدة ما ُب صحيح البخارم ٖتىٍرًيره بىاًلنه فتح ا بو ال أعلم من تقدمٍت قاؿ ابن حجر: 

 . (ّ)بعدـ العصمة من السهو كا٠تطأ كا ا١تستعافإليو كأنا مقر 
( كتابان كأكؿ كتبو: "كتاب بدء الوحي" كآخرىا "كتاب ٜٛبلن ٣تموع كتب البخارم ُب صحيحو )

 التوحيد". 
( بابان حسب ترقيم األستاذ ٤تمد فؤاد عبدالباقي )ت ٜٖٛٔكبلن عدد ٣تموع أبواب صحيح البخارم )

  رىًٛتىوي اللَّوي. ىػ(ُّٖٖ

 فقو اإلمام البخاري(ٗ  : 
ُب صحيحة إَل إبراز فقو اٟتديث الصحيح كاستنباط الفوائد منو، كجعل الفوائد ا١تستنبطة  البخارم قصد

كلذلك فإنو يذكر منت اٟتديث بغَت إسناد كقد ٭تذؼ من أكؿ اإلسناد كاحد  - أم عناكين لو -تراجم للكتاب 

                                 
 (. ِٔ/ُ) شرح مسلم للنوكم (ُ)
كأثره ُب  ( اإلماـ البخارمُٓ) اإلماـ البخارم ككتابو اٞتامع الصحيح. لػ الشيخ عبداسن العباد( ّْٗ) ىدم السارم (ِ)

 (. ُِِالسنة. لػ د. ٤تمود عمر ىاشم )
 (. ّْٗ) ىدم السارم (ّ)
ك )تاج الفقهاء( ك )رأس ُب ( قيو ىذه األمة( ك )أفقو خلق ا( كصف ٚتعه من أىل العلم البخارم بػ )سيد الفقهاء( ك )فْ)

لصحابة( كشبهو آخر ٔتالك، كفضلو بعضيهم على ( كأنو ُب زمانو كػ )عمر ُب اد مطلق( ك )إماـ الدنيا ُب الفقو( ك )٣تتهالفقو
ك )سَتة اإلماـ البخارم. لػ ا١تباركفورم ( ِْٗاإلماـ البخارم. لػ عبدالستار الشيخ إسحاؽ بن راىىوىٍيو كأٛتد بن حنبل. )

 .  (َٖٔك َٕٔ/ِ
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كقد يكرر اٟتديث ُب مواضع كثَتة من كتابو يشَت ُب كل منها إَل فائدة  فأكثر، كىذاف النوعاف يعرفاف بالتعليق،
تستنبط من اٟتديث، كالسبب ُب ذلك أف اٟتديث الواحد قد يكوف فيو من العلم كالفقو ما يوجب كضعو ُب 

حقة، كقد أكثر من باب، كلكنو غالبػنا ما يذكر ُب كل باب اٟتديث بإسناد غَت إسناده ُب األبواب السابقة أك البل
ٮتتلف سياؽ اٟتديث من ركاية ألخرل، كذكر ُب تراجم األبواب علمان كثَتان من اآليات كاألحاديث كفتاكل 

 . (ُ)ُب تراٚتو البخارم الصحابة كالتابعُت، ليبُت هبا فقو الباب كاالستدالؿ لو، حىت اشتهر بُت العلماء أف فقو
  َّأىنَّوي رىًٛتىوي الل : كىكى وي ٖترج أىف يصنف ُب اٍلًفٍقو على نعت التصانيف ا١تشحونة بالوقائع الَّيًت قاؿ ابن ا١تنَتِّ

ا   -كىا أعلم-عىسى كثَته ًمنػٍهىا مل يىقع، فىيٍدخل ُب حٌيز اٍلميتىكىلف الًَّذم ىٌدد بًأىنَّوي الى يعاف على الصَّوىاب... فػىهىذى
اجم ًسيىاقىة ا١تخلًِّص للسنن اٍلمىٍحضىة عىن ا١تزاحم ا١تستثًَت لفوائد سر كىوف البخارم رىًٛتىوي اللَّوي سىاؽ اٍلًفٍقو ُب الًت 

اأٍلىحىاًديث من مكامنها، ا١تستبُت من إشارات ظواىرىا مغازم بواطنها. فىجمع ًكتىابو العلمىُت كا٠تَتىين اٞتىمُت 
ا غ وص ساعده عىلىٍيًو التػٍَّوًفيق، كىمذىبه ُب فحاز ًكتىابو من الٌسنة جبللتها كىمن اٍلمسىاًئل اٍلًفٍقًهيَّة سبللتها كىىىذى

 . (ِ)التٍَّحًقيق دىًقيق
  قاؿ ابن القيم رىًٛتىوي اللَّوي: انقسم العلماء على قسمُت: قسم حفاظ معتنوف بالضبط كاٟتفظ كاألداء كما

 ٝتعوا. كال يستنبطوف كال يستخرجوف كنوز ما حفظوه. 
 من النصوص، كالتفقو فيها.  كقسم معتنوف باالستنباط كاستخراج األحكاـ

 كأيب زرعة كأيب حاًب كابن دارة. كقبلهم كبندار ٤تمد بن بشار كعمرك الناقد كعبد الرزاؽ، فااول :
كقبلهم كمحمد بن جعفر غندر كسعيد بن أيب عركبة كغَتىم من أىل اٟتفظ كاالتقاف كالضبط ١تا ٝتعوه، من غَت 

 فاظ النصوص. استنباط كتصرؼ كاستخراج األحكاـ من أل
  كمالك كالشافعي كاالكزاعي كإسحق كاإلماـ أٛتد بن حنبل كالبخارم كأيب داكد ك٤تمد والقسم الثان :

 . (ّ)بن نصر ا١تركزم كأمثا٢تم ٦تن ٚتع االستنباط كالفقو إَل الركاية
 عن علل  قاؿ حاشد بن عبد ا رأيت ٤تمد بن رافع كعمرك بن زرارة عند ٤تمد بن إٝتاعيل يساالنو

 . (ْ)اٟتديث فلما قاـ قاال ١تن حضر ال ٗتدعوا عن أيب عبد ا فإنو أفقو منا كأعلم كأبصر
 قاؿ نػيعىٍيم بن ٛتاد ا٠تزاعي: ٤تمد بن إٝتاعيل فقيو ىذه األمة(ٓ) . 
 قاؿ الدرامي: ٤تمد بن إٝتاعيل البخارم أفقهنا كأعلمنا كأغوصنا كأكثرنا طلبا(ٔ) . 

                                 
 (. ََِٓ/ٓ/َّمقاؿ )صحيح البخارم. موقع إسبلـ كيب بتاريخ  (ُ)
 (. ّٖاب البخارم. لػ ابن ا١تنَتِّ )ا١تتوارم علي تراجم أبو ( ِ)
 (. َٓ) الوابل الصيب من الكلم الطيب (ّ)
 (. ّٓ/ٗ)هتذيب التهذيب  (ْ)
 (. ُْٗ/ُِ)السَت  (ٓ)
 ىػ(. ِٔٓسنة  ِٗ/ُُ)البداية كالنهاية  (ٔ)
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 كقاؿ ١تا قدـ البصرة: قدـ  (ُ)مد بن بشار: عن اإلماـ البخارم ىذا أفقو خلق ا ُب زمانناقاؿ بيندار ٤ت
 . (ِ)اليـو سيد الفقهاء

  .قاؿ أبو مصعب أٛتد بن أيب بكر القرشي الزىرم ا١تدين 
 . (ّ)لو أدركت مالكا كنظرت إَل كجهو ككجو ٤تمد بن إٝتاعيل لقلت: كبل٫تا كاحدا ُب الفقو كاٟتديث

  ١تٌا مات أىٍٛتىد ٍبن حىٍرب النَّيسابورم ركب : ٍعتي عىٍبد اللَّو ٍبن سعىًيد يػىقيوؿي قاؿ ٤تمد ٍبن أىيب حاًب الوراؽ: ٝتًى
 . (ْ)٤تمد كًإٍسحىاؽ ييشٌيعاف جنازتو، فكنتي أٝتع أىلى ا١تعرفة بػىٍنيسابور ينظركف كيقولوف: ٤تمد أٍفقوى ًمن ًإٍسحىاؽ

  رأيت بعيٍت منذ ستُت سنة أفقو، كال أكرع، كال أزىد ُب الدنيا، من ٤تمد بن قاؿ سليم بن ٣تاىد: ما
 . (ٓ)إٝتاعيل
  قاؿ البخارم كنت عند إسحاؽ بن راىويو فسئل عمن طلق ناسيا فسكت طويبل مفكران فقلت أنا قاؿ

تعمل بو أك تكلم كإ٪تا يراد مباشرة  إف ا ٕتاكز عن أميت ما حدثت بو أنفسها ما مل صىلَّٰى اي عىلىٍيًو كىسىلَّمى النيب 
 . (ٔ)ىؤالء الثبلث العمل كالقلب أك الكبلـ كالقلب كىذا مل يعتقد بقلبو فقاؿ يل إسحاؽ قويتٍت قواؾ ا كأفىت بو

  قاؿ اإلماـ النوكم: إف البخارم رىًٛتىوي اللَّوي كانت لو الغاية ا١ترضية من التمكن ُب أنواع العلـو كأما دقائق
 . (ٕ)يث كاستنباط اللطائف منو فبل يكاد أحد يقاربو فيهااٟتد

 قاؿ اٟتافظ ابن حجر: ٤تمد ابن إٝتاعيل البخارم جبل اٟتفظ كإماـ الدنيا ُب فقو اٟتديث(ٖ) . 

  م  اائمة الم ت دي البخاري اإلمام ىل . 
 :أما البخارم؛ كأبو داكد فإماماف ُب الفقو من أىل االجتهاد قال  يخ اإلس م اب  تيمية(ٗ) . 
 : كاف البخارم إماما حافظا حجة رأسا ُب الفقو كاٟتديث ٣تتهدان من أفراد العامل مع   قال اإلمام ال ىب

 .(َُ)الدين كالورع كالتألو
  

                                 
 (. ْْٗ/ُِ)السَت  (ُ)
 (. ّْٕرقمِِّ/ِ)تاريخ بغداد  (ِ)
 (. ّْٕرقمُِّ/ِ)تاريخ بغداد  (ّ)
 (. َُْ/ٔ)خ اإلسبلـ تاري (ْ)
 (. ُْٗ/ُِ)السَت ( ٓ)
 (. َٕٓ/ُ)ىدم السارم  (ٔ)
 (. ُٓما ٘تس إليو حاجة القارم لصحيح البخارم )( ٔ/ُ)شرح البخارم. للنوكم  (ٕ)
 (. ِٕٕٓرقم  ْٖٔ) تقريب التهذيب (ٖ)
 (. ّْٖ/ُتوجيو النظر إَل أصوؿ األثر )( َْ/َِ)٣تموع الفتاكل  (ٗ)
 (. َِْٕرقم ُٕٓ/ِفة من لو ركاية ُب الكتب الستة )الكاشف ُب معر ( َُ)
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 أف اإلماـ البخارم شافعي ا١تذىب، كتعقبو نفيس الدين سليماف بن إبراىيم  وذير السبك  ف  طبقاتو
 . (ُ)و كأيب حنيفة كالشافعي كمالك كأٛتدالعلوم فقاؿ: البخارم إماـ ٣تتهد برأس

 :كمن تأمل اختياراتو الفقهية ُب جامعو عىًلم أنو كاف ٣تتهدان ميوفقان ميسددان  قال السخاوي(ِ) . 
 : كقيل: كاف ٣تتهدان مطلقان، كاختاره السخاكم، قاؿ: كأميل  قال الع مة إسماعيل ب  محمد الع لون

 . (ّ)تقي الدين ابن تيمية فقاؿ: إنو إماـ ُب الفقو من أىل االجتهاد لكونو ٣تتهدان مطلقان، كصرح بو
 :كاألكجوي عندم أف اإلماـ البخارم ٣تتهده مستقله،   قال الع مة المحدث محمد زيريا الكاندىلوي

 . (ْ)كما يظهر من إمعاف النظر ُب الصحيح
 : اإلماـ الكبَت، كاٟتافظ الشهَت، كىو إف اإلماـ البخارم ىو  قال الفقيو المحدث عبدال ن  ال ُنيم

هل، كمن اجملتهدين كغَته من اٟتفاظ كأمثالو من اجملتهدين، مكلَّفوف  من الصدر األكؿ، كصاحب ا١تقاـ الذم ال ٬تي
 . (ٓ)ٔتا أدَّل إليو اجتهاديىم كبذلوا فيو كسعىهم، كليس ٢تم أف ييقلدكا غَتىم، ألف اجملتهد ليس لو أف يقلد ٣تتهدان 

١تباركفورم: كما أف البخارم رىًٛتىوي اللَّوي متبعان للسنة عامبلن هبا، ٣تتهدان غَت مقلد ألحد من األئمة األربعة قاؿ ا
 . (ٔ)كغَتىم
 .قال الشيخ محمد أنور  اه الكشميري  

 . (ٕ)كالبخارم ٣تىٍتىًهده ُب الفقو، فيأخذ ما شاء من مسائلهم، كيًتؾ ما شاء
ا ُب كتابو، بل حىكىم ٔتا حكم بو فػىٍهميو البخارمي عندمكقاؿ أيضان:  سىلىك مىٍسلىك االجتهاد كمل يقلِّد أحدن

(ٖ) . 
 ُب معرض موازنتو بُت فقو البخارم كفقو الًتمذم.  قال الشيخ نور الدي  عتر 

أما البخارم فكاف ُب الفقو أكثر عمقان، كىذا كتابو كتاب إماـ ٣تتهد غواص ُب الفقو كاالستنباط، ٔتا ال 
قل عن االجتهاد ا١تطلق، كلكن على طريقة فقهاء ادثُت الناهبُت، كقد قرأ منذ صغره كتب ابن ا١تبارؾ كىو من ي

كاطلع على فقو  -كما أخَب عن نفسو   -خواص تبلمذة أيب حنيفة، ٍب اطلع على فقو اٟتنفية كىو حدث 
االجتهاد إحاطة كاطبلعان فتهيأ  الشافعي من طريق الكرابيسي، كما أخذ عن أصحاب مالك فقهو، فجمع طرؽ

لو بذلك مع ذكائو ا١تفرط كسيبلف ذىنو أف يسلك طريق اجملتهدين، كيبلن شأكىم، كىذا كتابو شاىد صدؽ على 

                                 
 . (ِٓ/ِ) ىداية السارم إَل دراسة البخارم. لػ إمداد اٟتق السهليت البنغبلديشي( ُ)
  (.ٗٓ)عمدة القارئ كالسامع  (ِ)
  (.ِّٔ)سَتة اإلماـ البخارم. لػ ا١تباركفورم  (ّ)
  (.ٖٓ)اإلماـ البخارم. لػ الندكم  (ْ)
 . (ُٔ)باس. لػ عبدالغٍت الغينيمي كشف اإللت  (ٓ)
 . (ِٕٗ)ٖتفة األحوذم. للمباركفورم. ا١تقدمة  (ٔ)
 . (ِْٖ/ُ) فيض البارم على صحيح البخارم. للكشمَتم( ٕ)
 . (ّْٖ/ُ) فيض البارم على صحيح البخارم. للكشمَتم( ٖ)
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ذلك، حيث يستنبط فيو اٟتكم من األدلة، كيتبع الدليل، دكف التزاـ مذىب من ا١تذاىب.... يدؿ على أنو ٣تتهد 
 . (ُ)دان ١تذىب ما، كما يدعي بعض أتباع ا١تذاىببلن رتبة اجملتهدين، كليس مقل

 .قال الديتور الحسين  عبدالم يد ىا م  
فهو اجملتهد ا١تطلق كالفقيو اكتسابان كٖتصيبلن، أىكقىدى فيو كأزىر فيو ملكةى االكتساب اطبلعيوي الواسعي على أراء 

ىذا القوؿ باألمر ا١تستكشف أك ا١تستحدث الصحابة كالتابعُت كحديث رسوؿ ا كعنايتو بالقرآف الكرًن كليس 
بل ىذه ىي اٟتقيقة اليت شهد لو هبا كقررىا أئمة العلماء ُب عصره كبعد عصره كلعمرم ماذا يكوف اجملتهد كالفقيو 

 . (ِ)إذ البخارم مل يىكيٍنوي 
 .قال الديتور عبدال ن  عبدالخالق  

كاف من كبار   رىًضيى اللَّوي عىٍنوي أبا عبدا البخارم قد أطبق األئمة ا١تخلصوف، كالثقات ا١تنصفوف، على أف 
 . (ّ)ا١تتفقهُت، كخيار اجملتهدين

  .فقو البخاري ف  تراجمو 
  قاؿ اٟتافظ أبو الفضل ٤تمد بن طاىر ا١تقدسي: إف البخارم رىًٛتىوي اللَّوي كاف يذكر اٟتديث ُب كتابو ُب

ج منو ْتسن استنباطو كغزارة فقهو معٌت يقتضيو الباب الذم مواضع كيستدؿ بو ُب كل باب بإسناد آخر كيستخر 
 . (ْ)أخرجو فيو
  قاؿ اإلماـ النوكم: فانو يذكر تلك الوجوه ا١تختلفة ُب أبواب متفرقة متباعدة ككثَت منها يذكره ُب غَت بابو

ع طرقو كحصوؿ الذم يسبق إَل الفهم انو اكَل بو كذلك لدقيقة يفهمها البخارم منو فيصعب على الطالب ٚت
الثقة ّتميع ما ذكره البخارم من طرؽ ىذا اٟتديث كقد رأيت ٚتاعة من اٟتفاظ ا١تتأخرين غلطوا ُب مثل ىذا 

 . (ٓ)فنفوا ركاية البخارم أحاديث ىي موجودة ُب صحيحو ُب غَت مظاهنا السابقة إَل الفهم
  كلقد أجاد القائل: قاؿ القسطبلين: فًتاٚتو حٌَتت األفكار كأدىشت العقوؿ كاألبصار 

 . (ٔ)أعيا فحوؿ العلم حٌل رموز ما... أبداه ُب األبواب من أسرار
كقاؿ الكرماين: كىو قسم عجز عنو الفحوؿ البوازؿ ُب األعصار، كالعلماء األفاضل من األنصار فًتكوىا 

                                 
 . (ُِٗ. لػ نور الدين عًت )اإلماـ الًتمذم كا١توازنة بُت جامعو كبُت الصحيحُت( ُ)
 . (ُْٕ) اإلماـ البخارم ٤تدثان كفقيها. لػ اٟتسيٍت عبداجمليد ىاشم( ِ)
 (ُّٔ( اإلماـ البخارم كصحيحو. لػ عبدالغٍت عبدا٠تالق )ّ)
 (. ُٓ)ىدم السارم  (ْ)
 (. ُٓ/ُ)شرح مسلم للنوكم  (ٓ)
ن الًتاجم اليت حَتت األفكار قاؿ اٟتافظ ابن حجر: ضمن أبوابو م( ك ّٔ/ُ) لشرح صحيح البخارمإرشاد السارم  (ٔ)

 (. ُٓىدم السارم )كادىشت العقوؿ كاالبصار. 
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 . (ُ)كاعتذركا عنها بأعذار
 نوعُت:  كبُت اٟتافظ ابن حجر أيضان أف تراجم البخارم ُب صحيحو على

 ظاىرة. 
  .كخفية 
 ىي أف تكوف دالة با١تطابقة ١تا يورد ُب مضمنها، كقد تكوف الًتٚتة بلفظ ا١تًتجم لو أك بعضو الظاىرة :

 أك ٔتعناه. 
 ىي اليت ال تدرؾ مطابقتها ١تضموف الباب إال بالنظر الفاحص كالتفكَت الدقيقالخفية :(ِ) . 
  ٮتليو من الفوائد الفقهية كالنكت اٟتكمية فاستخرج بفهمو من كقاؿ ابن حجر: كالبخارم رأل أف ال

ا١تتوف معاين كثَتة فرقها ُب أبواب الكتاب ْتسب تناسبها كاعتٌت فيو بآيات األحكاـ فانتزع منها الدالالت البديعة 
 . (ّ)كسلك ُب اإلشارة إَل تفسَتىا السبل الوسيعة

 . (ْ)فقو البخارم ُب تراٚتو قاؿ أيضان: ك٢تذا اشتهر من قوؿ ٚتع من الفضبلء
 قاؿ ابن ا١تنَت: ًكتىابىاًف فقههما ُب تراٚتهما: كتاب البيخىارًٌم ُب اٟتىًديث، كىكتاب ًسيبػىوىٍيوو ُب النٍَّحو(ٓ) . 
 قاؿ ٚتاؿ الدين القاٝتي: صدؽ من قاؿ فقو البخارم ُب تراٚتو أم معرفة اجتهاده تدرؾ منها(ٔ) . 
  اإلماـ البخارم: أف ا١تصنف رىًٛتىوي اللَّوي تػىعىاَلىٰ سباؽ غيات، كصاحب آيات ُب كضع قاؿ الكشمَتم: عن

الًتاجم، مل يسبقو بو أحد من ا١تتقدمُت، كمل يستطع أف ٭تاكيو أحد من ا١تتأخرين، فكاف ىو الفاتح لذلك الباب، 
اتو، كعىًلم مظاف َّ أبواب الفقو ُب القرآف، نػىبَّو على مسائل الفركع كطرؽ استنباطها من اٟتديث، مع االٯتاء إَل ٥تتار 

 . (ٕ)بل أقامها منو كدؿ على طرؽ التأنيس من القرآف كبو يتضح ربط الفقو كاٟتديث كالقرآف بعضو مع بعض
  .قاؿ الشيخ ادث كيل ا الدىلوم 

، ٰى اي عىلىٍيًو كىسىلَّمى صىلَّ أف ييفرغ جهده ُب االستنباط من قوؿ رسوؿ ا  -اإلماـ البخارم  -كإ٪تا أراد 
كيستنبط من كل حديث مسائل كثَتة جدان، كىذا أمر مل يسبق إليو غَته، غَت أنو استحسن أف يفرؽ األحاديث 

فقو البخارم ُب )ُب األبواب، كيودع ُب تراجم األبواب سر االستنباط. ك٢تذا اشتهر من قوؿ ٚتع من الفضبلء 

                                 
 (. ْ/ُ)الكواكب الدرارم ُب شرح صحيح البخارم. للكرماين  (ُ)
 (. ّ( ْتث بعنواف: تراجم صحيح البخارم. لػ خالد بن مرغوب ا٢تندم )ُٓ)ىدم السارم  (ِ)
 (. َُ)ىدم السارم  (ّ)
 (. ُٔ)ىدم السارم  (ْ)
 (. ّٕ. لػ ابن ا١تنَت )ا١تتوارم علي تراجم أبواب البخارم( ٓ)
 (. ُٔ/ُ)حياة البخارم. لػ القاٝتي  (ٔ)
 (. ّٓ/ُ) فيض البارم على صحيح البخارم. للكشمَتم (ٕ)
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 . (ُ)و(تراٚت
 لغٍت عبدا٠تالق: إف فقو البخارم كاجتهاده يظهر ّتبلء ُب تراجم صحيحو. فمن تتبعو قاؿ الدكتور عبدا

كقرأ بإمعاف تراٚتو ال يسعو إال أف يعًتؼ بثاقب نظرتو كنفاد بصَتتو، كقوة حجتو، ك٘تاـ خَبتو، كأنو قادر على 
بتو ُب فقهو، ليست دكف مرتبتو استخراج األحكاـ الدقيقة، كاستنباط ا١تسائل العويصو من الكتاب كالسنة، كأف مرت

 . (ِ)ُب حفظو
  قاؿ الشيخ عبدالفتاح أبو غدة: إف البخارم ُب كتابو )اٞتامع ا١تسند الصحيح(: قد أبرز فيو إمامتو

الباىرة ُب اٟتديث الشريف كعلومو، كأبرىزى إَل جانب ذلك فقهىوي الذم ٘تيَّز بو على سائر ادِّثُت، كذلك ُب تراجم  
ى عنو غَتهي، فبػىوَّب كتابو أبوابان، أكدىعى ُب عناكينها فقهىوي كفهمىوي لؤلحاديث كتابو، كع ناكين أبوابو، إذ جىسيرى ما جىنبي

 . (ّ)ْتسب ما أدَّاه إليو اجتهاديه، فوافقى ُب فقهو كعناكين مباحثو بعضى األئمة السابقُت كخالفى بعضىهم

  .فائدة 
ُب أذىاف كثَت من الناظرين ُب البيخىارًٌم عدـ اٍلميطىابقىة بىُت بعض تراجم  قاؿ اإلماـ الشوكاين: كثَتا مىا يىقع

اًديث، فىًإذا أٍعطوا اٍلفىهم حىقو، كتدبركا كل التدبر، كجدكه قد عمد ًإَلى معٌت  اأٍلىبٍػوىاب، كىبىُت مىا ذكره ًفيهىا من اأٍلىحى
ٍيئا ٦تَّا يصلح دىًقيق كمنزع لطيف من مينىازع ذىًلك اٟتىًديث فىجعلو دىلًي بل على التػٍَّرٚتىىة، كىًإذا مل ٬تد على شىرطو شى

تو ًإشىارىة ًإَلى ذىًلك ا٠تٍىَبى الًَّذم مل يكن على شىرطو  .(ْ)لذىًلك اٍلبىاب، جعل ٣تيىٌرد تػىٍرٚتى
  بعي الكتب المصنفة ف  تراجم أبواب  حيح البخاري(ٓ) . 

٦تا يدؿ على أ٫تيتها فقد  رىًٛتىهيمي اللَّوي من قبل العلماء لقد حظيت تراجم اٞتامع الصحيح باىتماـ خاص 
صنفوا فيها ا١تصنفات العديدة اليت تشرحها كتبُت خفيها كتظهر مناسباهتا كمن تلك الكتب ما ذكرىا اٟتافظ ابن 

 حجر ُب مقدمتو على الفتح كغَته من العلماء كىي: 
  ٍىػ(ّٖٔن اٍلميًنَت )ت أٍٛتىد بن ٤تيىمَّد بن مىٍنصيور اٍلمىٍعريكؼ بًاب. 

 . (ٔ)(لو )ا١تتوارم على تراجم أبواب البيخىارًمٌ 

                                 
 (. َُّ) اإلماـ البخارم إماـ اٟتفاظ كادثُت. لػ الندكم( ٕ) شرح تراجم أبواب البخارم (ُ)
  (.ُّٗ) يحو. لػ عبدالغٍت عبدا٠تالقاإلماـ البخارم كصح (ِ)
 (. ٓ. ٖتقيق عبدالفتاح أبو غدة )كشف اإللتباس. لػ عبدالغٍت الغينيمي (ّ)
قاؿ ابن حـز ُب تراجم أبواب )صحيح البخارم(: منها ما ىو مقصور على آية، إذ ال يصح (. ُٖٓ) قطر الويل. للشوكاين (ْ)

على أف ُب الباب حديثا ٬تب الوقوؼ عليو، لكنو ليس من شرط ما ألف عليو   ُب الباب شيء غَتىا، كمنها ما ينبو بتبويبو
كتابو، كمنها ما يبوب عليو، كيذكر نبذة من حديث قد سطره ُب موضع آخر، كمنها أبواب تقع بلفظ حديث ليس من 

 (. َِٗ/ُٖشرطو، كيذكر ُب الباب ما ىو ُب معناه. )السَت 
( اإلماـ البخارم فقيو ُّّ)اإلماـ البخارم إماـ اٟتفاظ كادثُت. لػ الندكم ( ْٔٓلشيخ )لػ عبدالستار ا اإلماـ البخارم.( ٓ)

  (.ُّٕادثُت ك٤تدث الفقهاء. نزار اٟتمداين )
 (. ٗٗ/ُ) ىدية العارفُت (ٔ)
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  ىػ(ُِٕاٟتافظ ٤تمد بن عمر ا١تعركؼ بابن ريشىٍيد السبيت )ت. 
 . (ترٚتاف الًتاجم على أبواب صحيح البخارم)لو 
  ىػ(٤ّّٕتمد بن إبراىيم بن سعد ا بن ٚتاعة الكناين )ت. 
 . (م البخارم ألحاديث الباب٥تتصر مناسبات تراج)لو 
  .الفقيو أيب عبد ا ٤تمد بن منصور بن ٛتامة ا١تغراكم السلجماسي 

 . (ُ)لو )حل أغراض البخارم ا١تبهمة ُب اٞتمع بُت اٟتديث كالًتٚتة( كىي مائة ترٚتة
  ىػ(٤ِٖٕتمد بن أيب بكر بن عمر ا١تخزكمي ا١تعركؼ ابن الدَّمىاًميٍت )ت. 
 . (أبواب صحيح البخارم شرح تراجم)لو 
 ىػ(٤َّٗتمد بن أٛتد بن عبد ا الشهَت بابن علي بافىٍضل )ت. 

 . (ِ)لو " شرح تراجم البخارم "
  ىػ(ُُٕٔأٛتد بن عبدالرحيم ا٢تندم ا١تعركؼ بشاه كيل ا الدىلوم )ت. 
 . (شرح تراجم أبواب صحيح البخارم)لو 
  .لػ عبد الرٛتن بن أٛتد بن اٟتسن بن علي البهكلي الضمدم ٍب األفاكيق بًتاجم البخارم كالتعاليق

 . (ّ)ىػ(ُِْٖ)الصبيائي التهامي اليماين 
 ىػ(ُُّّالفقيو ادث ٤تمد بن عثماف بن ٤تمد النجار التونسي )ت . 
 . (أمايل على أبواب صحيح البخارم)لو 

 حاديث المنتقدة عل  البخاري. اا 
يثا ُب صحيحو، استدركها عليو من جاء بعده كالدارقطٍت، كرأكا أهنا ليست على انتقد اٟتفاظ ٨تو ٙتانُت حد

شرطو، مع كوف أكثرىا صحيحا على شرط غَته، كما بلن عدد من تيكيٌلم فيو بالضعف من رجاؿ كتابو ٨تو ٙتانُت 
 . (ْ)راكيان 

وضوعة أك منكرة فما قاؿ كانتقاد الدارقطٍت ليس معناه أف األحاديث ضعيفة ضعفان يصل هبا إَل حد أهنا م
 . (ٓ)ىذا أحد من أئمة النقد ا١توثوؽ هبم كالذين يرجع إليهم ُب اٞترح كالتعديل كنقد الرجاؿ

قاؿ ابن حجر: ينبغي لكل منصف أف يعلم أف ىذه األحاديث كإف كاف أكثرىا ال يقدح ُب أصل موضوع 

                                 
 (. ُْٓ/ُ) كشف الظنوف (ُ)
 (. ّّٓ/ٓ) األعبلـ. للزركلي (ِ)
 (. ِٖٗ/ّ) األعبلـ. للزركلي (ّ)
 ( .َُٔ) ا١تستشرقُت دكين السنة النبوية كشبهاتتاريخ ت (ْ)
 (.ُُِ)اإلماـ البخارم كأثره ُب السنة. د. ٤تمود عمر ىاشم  (ٓ)
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 . (ُ)الكتاب فإف ٚتيعها كارد من جهة أخرل
الدارقطٍت: كأىكثر استدراكاتو على الشٍَّيخىٍُتً قدح ُب أسانيد٫تا غَت ٥ترج ١تتوف  كقاؿ ابن الصبلح عن

 . (ِ)اٟتىًديث من حٌيز الصِّحَّة
  قاؿ اإلماـ النوكم: قد استدرؾ الدارقطٍت على البخارم كمسلم أحاديث، كطعن ُب بعضها، كذلك

فة جدان، ٥تالفةه ١تا عليو اٞتمهور من أىل الفقو الطعن الذم ذكره فاسده مبٍت على قواعدى لبعض ادثُت، ضعي
 . (ّ)كاألصوؿ كغَتىم كلقواعد األدلة فبل تغًت بذلك

  قاؿ شيخ اإلسبلـ ابن تيمية عن صحيح البخارم: فإنو أبعد الكتابُت عن االنتقاد، كال يكاد يركم لفظا
ابو لفظ منتقد، إال كُب كتابو ما يبُت أنو فيو انتقاد، إال كيركم اللفظ اآلخر الذم يبُت أنو منتقد، فما ُب كت

 منتقد. 
كُب اٞتملة من نقد سبعة آالؼ درىم، فلم يرج عليو فيها إال دراىم يسَتة، كمع ىذا فهي مغَتة ليست 

 . (ْ)مغشوشة ٤تضة، فهذا إماـ ُب صنعتو
 ك٦تن اىتدل ال مريو فيو عند أىل العلم باٟتديث من اققُت مقاؿ الشيخ أٛتد شاكر: اٟتق الذ ،

هبديهم كتبعهم على بصَتة من األمر، أف أحاديث الصحيحُت صحيحة كلها ليس ُب كاحد منها مطعن أك 
ضعف، كإ٪تا انتقد الدارقطٍت كغَته من اٟتفاظ بعض األحاديث، على معٌت أف ما انتقدكه مل يبلن ُب الصحة 

حة اٟتديث ُب نفسو، فلم ٮتالف أحد فيها، فبل الدرجة العليا اليت التزمها كل كاحد منهما ُب كتابو، كأما ص
 . (ٓ)يهولنك إرجاؼ ا١ترجفُت، كزعم الزاعمُت أف ُب الصحيحُت أحاديث غَت صحيحة

  .قاؿ الشيخ ٤تمد ناصر الدين األلباين 
فإف حديثا ٮترجو اإلماـ البخارم ُب "ا١تسند الصحيح" ليس من السهل الطعن ُب صحتو جملرد ضعف ُب 

 . (ٔ)تماؿ أف يكوف لو شواىد تأخذ بعضده كتقويوإسناده الح

   أو قلة علم. طع  ف  البخاري أو ف   حيحو لتعصبم  الرد عل 
  ًفًو كال بد ىذه قاؿ ابن القيم: من ا١تعلـو أف اٍلميٍؤثًرى لرضا ا متصدو ١تعاداة ا٠تلًق كأذاىم، كسعًيًهم ُب ًإٍتبلى

ابُِّتى سنة ا ُب خلقًو كإال فما ذىنبي األنبياء كا لرسل كالذين يأمركف بالقسط من الناس، كالقائمُت بدين ا، الذَّ

                                 
 (. ّْٔ)ىدم السارم  (ُ)
 (. ُٕٕ. لػ ابن الصبلح )صيانة صحيح مسلم (ِ)
 (. ّْٔ/ُ)ىدم السارم ( ِْٓ/ُ)التلخيص شرح اٞتامع الصحيح للبخارم. لػ النوكم  (ّ)
 (. ُِٔ/ٕ)اج السنة منه (ْ)
 (. ّّ)الباعث اٟتثيث شرح اختصار علـو اٟتديث. أٛتد شاكر ( ٓ)
 (. َُْٔحُٖٓ/ْسلسلة األحاديث الصحيحة ) (ٔ)
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 عن كتابو كسنة رسولو عندىم؟ 
فمن آثر رضا ا فبل بد أف يعاديو رىذىالىةي العامل كىسىٍقطيهيٍم، كغرثاىم كجها٢تم، كأىل البدع كالفجور منهم، 

ٍدي  . (ُ)وكأىل الرِّيىاسىاًت الباطلة، ككل من ٮتالف ىديو ىى
  قاؿ ٤تمد بن اٟتسن اٟتجوم: كال ينبغي ١تسلم أف يتجرأ على البخارم كمسلم بالطعن كالتكذيب ُب

أحد أحاديثهما ْتجج كاىية ظهرت لو قبل التثبت، إذ من ا١تعلـو إٚتاع األمة على تلقي أحاديثهما بالقبوؿ. كقد 
فقو كالدين، كىل نتوصل إَل سنة نبينا ا١تبينة احتاج إليهما ٚتيع ا١تذاىب األربعة، كعليهما أسست معاىد ال

 . (ِ)للقرآف إال هبما، كالسنن األربعة كا١توطأ كمسند أٛتد كأمثا٢تما، كالعمدة كل العمدة على الصحيحُت
  أٍرغم ا أىنفو ٔتىا يرد عىلىٍيًو  -أم لصحيح البخارم  -قاؿ اإلماـ الشوكاين: كىمن تعرض لشىٍيء من ذىًلك
 . (ّ)قاف من الردكد الَّيًت تدع اعًتاضو ىباء منثورا، كىشيما تىٍذريكهي الرِّيىاحأىل اإلت
  :قاؿ صاحب كتاب )مكانة الصحيحُت(: الذم تعرض للصحيحُت صنفاف من الناس كذكر منهم

 اسوب على أىل العلم يىتبىعي أسياده من الغرب الذين درس عندىم كٗترج على موائدىم، كمنهم اٞتاىل الذم
يلقن من غَته كينشر باٝتو كيشك أف تكوف تلك الكتابات لو أيضا. كمنهم من كاف منحرفان ملحدان ٍب صار ُب 
عىشةو كضحاىا من شيوخ اإلسبلـ الداعُت إَل التجديد ُب كل علم من علومو، ٦تن ينتمي إَل )اللويب التجديدم( 

 كىي حركة )ثورية فلسفية صوفية(. 
ىدؼ كاحد، كغاية كاحدة شعركا بذلك أـ ال، كنفذكا ٥تططات  -علم عند ا كال -ك٬تمع ىؤالء ٚتيعان 

غَتىم عن علم أك جهل كرموا بقوس كاحدة أصابوا أـ أخطأكا ذلك ىو ىدـ السنة، كالطعن فيها كتشويهها كمن 
باب  ٍب القضاء على ا١تصدر الثاين للتشريع اإلسبلمي كإف حلف بعضهم أف ليس قصدان لو، كإ٪تا قصده فتح

 . (ْ)االجتهاد كاٞتديد ُب الفكر كإحياء ا١تناظرات كاستمرار اٟتوار
 !قاؿ الشيخ عبدالرٛتن ا١تعلمي: كىل يتَّهم البخارمَّ إال ٣تنوف(ٓ) . 
  قاؿ شيخ اإلسبلـ ابن تيمية متعقبان بعض من غمز ُب صحة بعض ما ُب الصحيحُت: كمثل ىؤالء

لبخارم كمسلم إ٪تا أخذت عن البخارم كمسلم، كما يظن: مثل ابن اٞتهاؿ يظنوف أف األحاديث اليت ُب ا
ا٠تطيب ك٨توه ٦تن ال يعرؼ حقيقة اٟتاؿ، كأف البخارم كمسلما كاف الغلط يركج عليهما، أك كانا يتعمداف 
الكذب، كال يعلموف أف قولنا: ركاه البخارم كمسلم عبلمة لنا على ثبوت صحتو، ال أنو كاف صحيحا ٔتجرد ركاية 

لبخارم كمسلم، بل أحاديث البخارم كمسلم ركاىا غَت٫تا من العلماء كادثُت من ال ٭تصى عدده إال ا، كمل ا

                                 
 (. ُّْ/ِمدارج السالكُت ) (ُ)
 (. ٕ) الدفاع عن الصحيحُت دفاع عن اإلسبلـ. لػ اٟتجوم (ِ)
 (. ّٔٓ) قطر الويل (ّ)
 (. َُّ)مكانة الصحيحُت  (ْ)
 (. ُّ/ُ)التنكيل. للمعلمي  (ٓ)
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لق  ينفرد كاحد منهما ْتديث، بل ما من حديث إال كقد ركاه قبل زمانو كُب زمانو كبعد زمانو طوائف، كلو مل ٮتي
يث موجودة بأسانيد ٭تصل هبا ا١تقصود كفوؽ البخارم كمسلم مل ينقص من الدين شيء، ككانت تلك األحاد

 . (ُ)ا١تقصود
  قاؿ الشيخ ٤تمد لطفي الصباغ: أما اٟتملة ا١تغرضة على )صحيح البخارم( اليت يقـو هبا نفر من ذكم

النفوس ا١تريضة كمن اٞتهاؿ ُب ىذه األياـ، فتلك حلقة ُب سلسلة مهاٚتة اإلسبلـ ك٤تاكلة انتقاصو كتشويهو 
عنو كقطعو عن اٟتياة كليس من شك عندنا ُب أف مثل ىذه اٟتمبلت ستبوء باإلخفاؽ كا٠تزم كصرؼ الناس 

 . (ِ)[ِّريكفى﴾ ]التوبة: ﴿ييرًيديكفى أىٍف ييٍطًفئيوا نيورى اللًَّو بًأىفٍػوىاًىًهٍم كىيىٍأىبى اللَّوي ًإالَّ أىٍف ييًتمَّ نيورىهي كىلىٍو كىرًهى اٍلكىافً ألصحاهبا 
 ليو.إدع  ا تراط وجود نسخة اا ل مكتوبة بخي اإلمام البخاري إل بات نسبة الكتاب الرد عل  م  ا 

قاؿ ابن ريشىٍيد السبيت: الطريق ا١تعركؼ اليـو إَل البخارم ُب مشارؽ األرض كمغارهبا باتصاؿ السماع طريق 
بخارم، كمنو نقل أصحاب الفربرم، كعلى ركايتو اعتمد الناس لكما٢تا كقرهبا كشهرة رجا٢تا، ككاف عنده أصل ال

الفربرم، فكاف ذلك حجة لو عاضدة، كبصدقو شاىدة، ٍب تواتر الكتاب بل زاد... فتطوؽ بو ا١تسلموف كانعقد 
 .(ّ)اإلٚتاع عليو فلزمت اٟتجة ككضحت اجة كاٟتمد 

 . (ْ)مَّد بن ييوسيف اٍلفربرًمكقاؿ اٍلميٍستىٍمًلي: انتسخت كتاب البيخىارًٌم من أىصلو الًَّذم كىافى ًعٍند صىاحبو ٤تيى 

قاؿ الشيخ عبدالرٛتن ا١تعلمي: فإف البخارم حدث بتلك النسخة كٝتع الناس منو منها كأخذكا ألنفسهم 
 . (ٓ)نسخان ُب حياتو

فصحيح البخارم ريكم بالتواتًر؛ ركاه ٚتعه كثَت عن ٚتعو كثَت، يستحيل تواطؤىم على الكذب، يػيعىدكف 
 . ت اإلسناد إَل اإلماـ البخارمباأللوؼ ُب ٚتيع طبقا

كقد كصلت بعض الركايات ُب حصر اآلخذين عنو إَل مائة ألف، منهم كثَت من أئمة اٟتديث كاإلماـ 
 . (ٔ)مسلم كأيب زرعة، كالًتمذم كابن خزٯتة

 أّتديات ٮتالف ٢تم؛ كتبهم  نسبة لصحة كالبخارم الشافعي ٓتط نسخة كجود ا١تعاصرين بعض كاشًتاط
  ذلك! اشًتاط يوجب ال حيث ا١تخطوطات؛ قٖتقي علم

                                 
 (. ُِْ/ٕ) منهاج السنة (ُ)
 (. ّٕٗاٟتديث النبوم ميصطلحيو ببلغتيو كتيبيوي. لػ الصباغ ) (ِ)
 (. ُٖ) إفادة النصيح ُب التعريف بسند اٞتامع الصحيح. لػ ابن ريشيد (ّ)
  (.ٔىدم السارم ) (ْ)
 (. ِٖٓاألنوار الكاشفة ) (ٓ)
 (. ُِٖ) حو. لػ عبدالغٍت عبدا٠تالقاإلماـ البخارم كصحي (ٔ)
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 بإٚتاع لو قيمة ال هتريج يقولو ما بأف لعرؼ الًتاث؛ كٖتقيق العلمي البحث أصوؿ ُب مقدمة أم قرأ لو
 . (ُ)كا١تستشرقُت! اققُت

 فإنو ذلك، ك٨تو الناسخ كشخصية ا٠تط، كجودة الزمن حيث من درجاهتا كتفاكتت النسخ، تعددت كإذا
 كجوه كتذكر األخرل النسخ عليو نقابل أصبل، نعدىا نسخة أساسها على نستخرج مفاضلة نعمل أف يلزمنا

  بينها. االختبلؼ
 كتقـو ا١تفاضلة على األسس التالية، أك قل: على ىذا الًتتيب من حيث األ٫تية: 

 النسخة ا١تكتوبة ٓتط ا١تؤلف.
 النسخة اليت أمبلىا ا١تصنف على طبلبو. 

 ف بنفسو، ككتب ٓتط يده عليها ما يثبت قراءتو ٢تا. نسخة قرأىا ا١تؤل
 نسخة قرئت على ا١تؤلف، كأثبت عليها ما يفيد ٝتاعو ٢تا. 

 نسخة منقولة عن نسخة ا١تؤلف، أك قوبلت على نسخة ا١تؤلف. 
 نسخة كتبت ُب عصر ا١تؤلف، كأثبتت عليها ٝتاعات من العلماء. 

 ت. نسخة كتبت ُب عصر ا١تؤلف كليس عليها ٝتاعا
 . (ِ)نسخة كتبت بعد عصر ا١تؤلف كليس عليها ٝتاعات

 بلن حىت حياتو ُب عنو كتواتر كتابو  من تبلميذه كنسخو عليهم كأمبله الناس على صحيحو البخارم كقرأ
  ألفا! َٗ ٨تو ٝتعو من عدد

 الشرع القوية. كإف العاقل ييدرؾ أف األمة ال تتلقى كتابان ال ييعرؼ طريقو إَل صاحبو، فاإلٚتاع من أدلة 

                                 
  .الرد على من ادعى اشًتاط كجود نسخ مكتوبة ٓتط األئمةمقاؿ:  (ُ)
 (. ََِ) السيد رزؽ الطويل. لػ مقدمة ُب أصوؿ البحث العلمي كٖتقيق الًتاث (ِ)
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 بعي  روح  حيح البخاري(ٔ  
 

لئلماـ  (اٞتامع الصحيح)مل ٭تظ كتاب من كتب اٟتديث بعناية األمة اإلسبلمية مثل ما حظي كتاب 
البخارم، فقد اعتٌت علماء األمة بو شرحنا لو كاستنباطان لؤلحكاـ منو كتكلمان على رجالو كتعاليقو كشرحان لغريبو 

 . (ِ)إعرابو إَل غَت ذلك، كقد تكاثرت شركحو على مر العصور كاألزمافكبيانان ١تشكبلت 
ما ينيف على اثنُت كٙتانُت شرحان للبخارم ما بُت مطوؿ  (كشف الظنوف)كعد اٟتاجي خليفة صاحب 
. (ْ). كأكصل العدد الكاندىلوم ُب مقدمة البلمع إَل نيف كثبلثُت كمائة..(ّ)ك٥تتصر كمن أكملو كمن مل يكملو

 َّٕ، حوايل عىزَّ كىجىلَّ : ٚتعت بفضل ا (اٖتاؼ القارم)األستاذ ٤تمد عصاـ عرار اٟتسيٍت قاؿ ُب كتابو  أما
ترٚتة لعامل أك حافظ أك ٤تدث أك مشارؾ قد اعتنوا بالصحيح اٞتامع للبخارم كسيلة أك غاية، كخاصة من 

 . (ٓ)نهما ترٚتة ٥تتصرةأصحاب الشركح كاٟتواشي كالتعليقات، كغَت ذلك، كافردت لكل كاحد م

 :روح علماء القرن الرابع ال  ري  
 د بن ٤تمَّد ا٠تىطَّايب. )ت  :"أعبلـ اٟتديث  . (ىػّٖٖأليب سليماف ٛتى

 . (ٔ)(تفسَت أحاديث اٞتامع الصحيح للبخارمٌ )ذكر الزركلي أف اٝتو 
  أبو نصر البخارم الكبلباذم اإلرشاد ُب معرفة رجاؿ البخارم. لػ أٛتد بن ٤تمد بن اٟتسُت بن اٟتسن

 . (ٕ)(ّٖٗ)ت 

  :روح علماء القرن الخام  ال  ري  
  لػ أٛتد بن نصر الداكدم األسدم من أئمة  .النصيحة ُب شرح البخارمشرح البخارم للداكدم ا١تسمى

                                 
 جل كعبل: كالشركح على اٞتامع اعتٌت علماء اإلسبلـ بصحيح البخارم عناية فائقة مل ييعٌت هبا كتاب غَته بعد كتاب ا( ُ)

كمبهمات اٞتامع الصحيح  -كمشكبلت اٞتامع الصحيح  -كشركح ا١تختصرات  -ك٥تتصرات اٞتامع الصحيح  -الصحيح 
كثبلثيات  -كعوايل اٞتامع الصحيح  -كمكررات اٞتامع الصحيح  -كتراجم اٞتامع الصحيح  -كمعلقات اٞتامع الصحيح  -

 -كمستدركات على اٞتامع الصحيح  -كغرائب اٞتامع الصحيح  -ت اٞتامع الصحيح كرباعيا -اٞتامع الصحيح 
 -كأطراؼ اٞتامع الصحيح  -كختم اٞتامع الصحيح  -كمفاتيح اٞتامع الصحيح  -كمستخرجات على اٞتامع الصحيح 

 كأسانيد البخارم. إَل غَت ذلك.  -كرجاؿ البخارم  -كأٝتاء الركاة الصحابة  -كشيوخ البخارم 
 (. ُٔ)التعريف بالشركح اٟتديثية ا١تقتبس منها ُب فتح البارم. لػ ٤تمد القناص  (ِ)
 (. ْٔ)حياة البخارم. للقاٝتي  (ّ)
 (. ُُٓ -ُِٔمقدمة المع الدرارم ) (ْ)
 (. ٔاٖتاؼ القارم ٔتعرفة جهود كأعماؿ العلماء على صحيح البخارم ) (ٓ)
 (. ِّٕ/ُ)األعبلـ. للزركلي  (ٔ)
 (. َُِ/ُ)ـ. للزركلي األعبل (ٕ)
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 . (ُ)ىػ(َِْا١تالكية با١تغرب. )ت 
 خارم( لػ ا١تهلب بن أٛتد بن سيد شرح البخارم للمهلب ا١تسمى )الكوكب السارم ُب شرح صحيح الب

 . ىػ(ّْٓاألسدم التميمي فقيو ٤تدث من أىل ا١ترية باألندلس )ت 
 ىػ(ْْٗا١تالكي. )ت  بن عبد ا١تلك: لػ أبو اٟتسن علي بن خلف شرح صحيح البخارم البن بطَّاؿ . 
  ا١تريٌة )باألندلس( شرح صحيح اٞتامع للبخارم. لػ ٤تمَّد بن خلف بن سعيد بن كىب بن ا١ترابط قاضي

. قاؿ الزركلي: لو كتاب كبَت ُب )شرح البخارم( قرئ عليو. كقاؿ ابن بشكواؿ: كلو ىػ(ْٖٓكمفتيها كعا١تها )ت 
 . (ِ)تأليف ُب شرح البخارم. كأضاؼ ابن فرحوف صفة اٟتسن إليو فقاؿ: كلو ُب شرح البخارم كتاب كبَت حسن

  بن عبدا األسدم الكواكيب أصلو من جياف باألندلس شرح البخارم أليب األصبع. عيسى بن سهل
 . ىػ(ْٖٔ)ت 

  :روح علماء القرن السادس  
  قاؿ القاضي شهبة ىػ(ِٔٓ. كابنو ٤تمد )ت ىػ(ّٓٓشرح البخارم إلٝتاعيل بن ٤تمد التيمي. )ت .

  ..(ّ)اُب طبقاتو )شرح صحيح البخارم كصحيح مسلم ككاف ابنو شرع فيهما فمات ُب حياتو فأ٘تهم

  ىػ(ّٕٓعمر بن ٤تمد بن اٛتد بن لقماف النسفي السمرقندم )ت. 
 .(ْ)(لو شرح صحيح البخارم ٝتاه )النجاح ُب شرح كتاب اخبار الصحاح

  قاؿ ىػ(َْٓشرح صحيح البخارم لػ أٛتد بن ٤تمد بن عمر التميمي أبو القاسم بن كرد ا١ترم )ت .
ا، ٝتَّاه "االحتو  اء على غاية ا١تطلب كا١تراد ُب شرح ما اشتمل عليو مصنف البخارم من السخاكم كىو كاسع جدن

علم ا١تنت بعد التعريف برجاؿ اإلسناد"، ينقل عنو ابن ريشىٍيد. كذكر صاحب شجرة النور الزكية شرح ابن الورد 
 . (ٓ)كقاؿ: لو شرح على البخارم ظهر علمو فيو

 العادؿ ٭تي بن ٤تمد بن ىبَتة الشيباين البغدادم.  اإلفصاح عن معاين الصحاح البن ىبَتة. لػ الوزير
 . ىػ(َٔٓ)ت

  روح علماء القرن السابع: 

  ا١تخَب )كشرحو ا١تسمى  ىػ(ُُٔشرح البخارم البن التُت. كىو: عبدالواحد بن التُت السفاسفي. )ت

                                 
( قاؿ الدكتور يوسف الكتاين: أما عن شرح )النصيحة( فبل يعرؼ أثره إَل اليـو كقد كاف ُّرقم ُٔٔ/ُ)الديباج ا١تذىب  (ُ)

ا١تظنوف أنو من ذخائر خزانة القركيُت، كقد ْتثت عنو طويبلن كٔتساعدة قيمها ا١ترحـو العابد العباس كمساعدكه الذين أكدكا 
 (. ٗٔٓ/ِور عليو. )مدرسة اإلماـ البخارم ُب ا١تغرب عدـ العث

  .(ِٖٓالصلة ُب تاريخ أئمة األندلس )( َِْ/ِ) الديباج ا١تذىب( ُُٓ/ٔ) األعبلـ. للزركلي (ِ)
 (. َِّرقم  ِّٔ/ُُ( تاريخ اإلسبلـ. لػ الذىيب )َُّ/ُ) طبقات الشافعية ػ البن قاضى شهبة (ّ)
 (. َّٔ/ٕ) لومعجم ا١تؤلفُت ػ لػ عمر كحا (ْ)
اٞتامع الصحيح للبخارم كعناية األمة بو شرقا كغربا ( ُُٕ/ِ) اٞتواىر كالدرر ُب ترٚتة شيخ اإلسبلـ ابن حجر. للسخاكم( ٓ)

  (.ُٕٗ/ُ( شجرة النور الزكية ُب طبقات ا١تالكية )َٕٕ)
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 . (ُ)(الفصيح ُب شرح البخارم الصحيح
 مع الصَّحيح. لػ ٤تمد بن عبد ا ابن مالك الطائي اٞتياين أبو شىوىاًىد التَّوضيح كىالتَّصحيح ١تشكبلت اٞتا

 (. ىػِٕٔعبد ا ٚتاؿ الدين )ت 
  قاؿ اإلماـ النوكم: فأما ىػ(ٕٔٔالتلخيص شرح اٞتامع الصحيح. لػ اإلماـ ٭تي بن شرؼ النوكم )ت .

نفائس من انواع العلـو بعبارات  صحيح البخارم رىًٛتىوي اللَّوي فقد ٚتعت ُب شرحو ٚتبل مستكثرات مشتملة على
 . (ِ)كجيزات كانا مشمر ُب شرحو راج من ا الكرًن ُب ا٘تامو ا١تعونات

  شرح الزين بن ا١تنَت للبخارم. كىو: الفقيو العامل قاضي اإلسكندرية علي بن ٤تمد بن منصور
لبخارم ُب عدة أسفار مل يعمل . قاؿ ابن فرحوف: كلو شرح على اىػ(ٓٗٔاإلسكندرم زين الدين بن ا١تنَت. )ت 

على البخارم مثلو: يذكر الًتٚتة كيورد عليها أسئلة مشكلة حىت يقاؿ: ال ٯتكن االنفصاؿ عنها ٍب ٬تيب عن 
ذلك ٍب يتكلم على فقو اٟتديث كمذاىب العلماء ٍب يرجح ا١تذىب كيفرع ككاف ٦تن لو أىلية الًتجيح كاالجتهاد 

 . (ّ)ُب مذىب مالك

 القرن الثام :   روح علماء 
  ىػ(ّٕٓالبدر ا١تنَت السَّارم ُب الكبلـ على البخارم. لػ عبدالكرًن بن عبدالنور بن منَت اٟتليب )ت . 
  شرح مغلطام على صحيح البخارم. كىو: لػ مغلطام بن قليج بن عبدا البكجرم اٟتنفي اٟتكرم

 . ىػ(ِٕٔاٟتافظ صاحب التصانيف )ت 
 ىػ(ٖٕٔالًكرماين )ت  بن علي: لػ ٤تمَّد بن يوسف رح صحيح البخارمالكواكب الدَّرارم ش(ْ) . 
 ين الزَّركشي. )ت ػ : لالتنقيح أللفاظ اٞتامع الصَّحيح  . ىػ(ْٕٗبدر الدِّ
  شرح ابن رجب اٟتنبلي ألكائل البخارم ا١تسمى فتح البارم. كىو: لػ عبدالرٛتن بن أٛتد بن رجب

 .ىػ(ٕٓٗاٟتنبلي البغدادم )ت 

  :روح علماء القرن التاسع  
  كىو: سراج الدين عمر بن علي بن أٛتد ىػ(َْٖالتوضيح لشرح اٞتامع الصحيح البن ا١تلقن )ت .

 األنصارم الشافعي. 
  فتح البارم بالسيح الفسيح اٞتارم ُب شرح البخارم. لػ اإلماـ ٣تد الدين ٤تمد بن يعقوب الشَتازم

                                 
 (. ْٔٓرقم ِِْ/ُ) شجرة النور الزكية ُب طبقات ا١تالكية (ُ)
 (. ُّ/ُ) شرح مسلم. للنوكم (ِ)
 (. ُِّ/ِ) الديباج ا١تذىب ُب معرفة أعياف علماء ا١تذىب (ّ)
ىػ( لو حاشية على شرح صحيح البخارم للكرماين. ٖٖٓ: ٤تمد بن اٛتد بن ٤تمد الشافعي كيعرؼ بالبامي )ت فائدة (ْ)

 (. ُّٕ/ٖ)معجم ا١تؤلفُت 
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 . (ُ)ىػ(ُٖٔالفَتكزبادم )ت 
  شرح صحيح البخارم: لػ العبلمة بدر الدين ٤تمد بن أيب بكر بن عمر ا١تخزكمي القرشي ا١تعركؼ

 . (. ا١تسمى )مصابيح اٞتامعىػ(ِٖٖبالدماميٍت )ت 
  البلمع الصبيح بشرح اٞتامع الصحيح. لػ مشس الدين الَبٍماكم أبو عبد ا ٤تمد بن عبد الدائم بن

 . ىػ(ُّٖم الشافعي )ت موسى النعيمي العسقبلين ا١تصر 
  التلقيح لفهم قارلء الصحيح. لػ اٟتافظ برىاف الدين إبراىيم بن خليل اٟتليب ا١تعركؼ ًبًسبط ابن اٞتوزم

 . ىػ(ُْٖ)ت 
 :ت  مد ابن حجر العسقبلين الشَّافعيلئلماـ أٛتد بن علي بن ٤ت فتح البارم بشرح صحيح البخارم(

 . (ِ)ىػ(ِٖٓ
 العيٍت. )ت  بن موسىبدر الدِّين ٤تمود بن أٛتد  أبو ٤تمد لػيح البخارم: عمدة القارم شرح صح

 . ىػ(ٖٓٓ
  ىػ(ٖٖٔالغيث اٞتارم على صحيح البخارم. لػ صاّب بن عمر بن رسبلف البلقيٍت )ت(ّ) . 
 أٛتد بن إٝتاعيل بن عثماف بن ٤تمد الكوراين الشافعي ٍب . لػ الكوثر اٞتارم إَل رياض أحاديث البخارم

 (. ىػّٖٗاٟتنفي )ت 
  مطبوع ُب عشر ٣تلدات. ىػ(ٖٗٗشرح صحيح البخارم. لػػ الشيخ زركؽ الفاسي )ت . 

  :روح علماء القرن العا ر  
 ىػ(َّٗ)ت  شرح البخارم ُب أربعة أسفار. لػ إبراىيم بن ىبلؿ بن علي أبو إسحاؽ الصنهاجي(ْ) . 
 ألفو حوايل )بقاء ٤تمد بن علي بن خلف األٛتدم الشافعي البارئ الفصيح ُب اٞتامع الصحيح. لػ أليب ال

 . ىػ(َُٗسنة 
  ىػ(ُُٗشرح اٟتافظ جبلؿ الدين عبد الرٛتن بن أيب بكر السيوطي. )ت  

  كىو تعليق لطيف قريب من تنقيح الزركشي.. ٝتاه: )التوشيح على اٞتامع الصحيح(
 ت ٛتد بن ٤تمَّد ا٠تطيب القسطبلين.أ : لػ شهاب الدِّينإرشاد السَّارم لشرح صحيح البخارم(

                                 
 . (ٕٓٔ/ِرٚتة شيخ اإلسبلـ ابن حجر )اٞتواىر كالدرر ُب ت( ِٓٓرقم  َٖٗ/ِ. للكتاين )فهرس الفهارس (ُ)
ـز اٟتافظ ابن حجر ًُب اٟتىًديث كاشتدت ٤ِٖٓتمد بن ميكائيل بن عمرك بن عثماف كيعرؼ بابن خضر )ت : فائدة( ِ) ىػ(. الى

ـ كىاٍلكثَت من تصانيفو خيصيوصا فتح اٍلبىارًم قاؿ ا ٍسبلى بن حجر قرأ علي ٚتيع فتح عنايتو ٔتبلزمتو ًْتىٍيثي أىنو قػىرىأى عىلىٍيًو كتب اإٍلً
ابن حجر البارم كتلقاه مٍت استمبلءن ُب ا١تبادئ ٍب عرضا كٖتريران، قاؿ السخاكم فىمىا أعلم قػىرىأىهي عىلىٍيًو تىامان غىَته. توُب قبل شيخو 

 (. ْْ، ْٔ/ُبأحد عشر شهران. رٛتنا ا كإياىم ٚتيعان. )الضوء البلمع 
 (. ُْٗ/ّ) األعبلـ. للزركلي (ّ)
 (. ٖٕ/ُ) األعبلـ. للزركلي (ْ)
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  .ىػ(ِّٗ
  .منحة البارم بشرح صحيح البخارم. لػ القاضي أيب ٭تي زكريا ٤تمد بن زكريا األنصارم ا١تصرم الشافعي

 . (ُ)كٝتاه الزركلي باألعبلـ بػػػ )ٖتفة البارم(. ىػ(ِٔٗ)ت 
 ( ّٗٗت علي بن ناصر الدين ٤تمد بن ٤تمد بن ٤تمد ا١تالكي ا١تصرم)شرح البخارم شرحُت، ىػ .

 ٝتى أحد٫تا )معونة القارم بشرح البخارم( كٝتى اآلخر
 . (ِ))صيانة القارم عن ا٠تطأ ُب صحيح البخارم(

  مشس . لػ من صحيح اإلماـ البخارم صىلَّٰى اي عىلىٍيًو كىسىلَّمى اجملالس الوعظية ُب شرح أحاديث خَت الَبية
 (. ىػٔٓٗالسفَتم الشافعي )ت  الدين ٤تمد بن عمر بن أٛتد

  فيض البارم ُب شرح صحيح البخارم. لػ الشيخ عبد األكؿ بن علي بن العبلء اٟتسيٍت اٞتونبورم )ت
 . (ّ)(ىػٖٔٗ

 .روح علماء القرن الحادي عشر  
  النهر اٞتارم على اٞتامع الصحيح للبخارم. لػ عبد الكرًن بن ٤تب الدين بن اٛتد بن ٤تمد العدين

 . (ْ)ىػ(٢َُُْتندم اٟتنفي ا١تعركؼ بالقطيب )ت ا
  تشنيف ا١تسامع لبعض فوائد اٞتامع أك اٟتواشي الفريدة. لػ عبدالرٛتن بن ٤تمد بن يوسف العارؼ

 . (ٓ)ػىَُّٕطبع بفاس بدكف تاريخ. ٍب طبع ثانية هبا سنة  ىػ(َُّٔالفاسي )ت 
 بد ا بن شيخ بن عبد ا اليمٍت اٟتضرموٌب ا٢تندم منح البارم ٓتتم البخارم. لػ عبد القادر بن شيخ ع

 . (ٔ)ىػ(َُّٖأحد أكابر علماء اٟتضارمة )ت 
  كىو بالفارسية مطبوع با٢تند ىػ(َُّٕتيسَت القارم. لػ الشيخ العبلمة نور اٟتق الدىلوم )ت(ٕ) . 
 ( َُْٗت شرح صحيح البخارم. أليب عبدا ٤تمد بن سيليماف الرُّكداين السُّوًسي)ىػ(ُ) . 

                                 
 قاؿ الدكتور سليماف بن دريع العازمي ٤تقق كتاب )منحة البارم(. (. ْٓ/ّ) األعبلـ. للزركلي (ُ)

تقدـ ُب ترٚتة ا١تؤلف أف كتبو يكوف ٢تا أحياننا أكثر من اسم للكتاب الواحد، كىذا ىو اٟتاؿ ُب كتابنا ىذا، فالكتاب لو عدة 
بشرح صحيح البخارم: كىو االسم ا١توجود على النسخة )أ( ككجدناه أيضنا ُب فهارس خاصة ١تصورات أٝتاء: منحة البارم 

٣تموعة من ا١تخطوطات ا٢تندية. ٖتفة البارم: كىو االسم ا١توجود على النسخة )ب( ككذا ا١تطبوعة )ـ(، كُب "معجم ا١تؤلفُت" 
ا االسم ُب الفهارس ا٢تندية ا١تذكورة. شرح اٞتامع الصحيح . ٖتفة القارم بشرح صحيح البخارم: كجدنا ىذّّٕ/ ُلكحالة 

 (. ّْ/ُ. )منحة البارم ّْٕ/ ٓأك شرح صحيح البخارم، كىو اسم متداكؿ كثَتنا كما ُب "كشف الظنوف" 
 (. َُٕ) الفوائد الدرارم (ِ)
 (. ّٗٓ/ْ) الفوائد الدرارم (ّ)
 (. َِّ/ٓ) معجم ا١تؤلفُت. لػ عمر كحالو (ْ)
 (. ٓٔـ البخارم كجامعو الصحيح. علي ٚتعو )( اإلمآ)
 (. َْٖ/ِ) خبلصة األثر. للمحيب( ٔ)
 (. َُٓ) اإلماـ البخارم إماـ اٟتفاظ كادثُت. لػ الندكم( ٕ)
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  ىػ(َُٖٗا٠تَت اٞتارم ُب شرح صحيح البخارم. لػ أبو يوسف ٤تمد بن يعقوب البلىورم البناين. )ت . 

  .روح علماء القرن الثان  عشر  
  ث ٣تلدات. لػ ادث عبد ا بن سىامل بن ٤تيىمَّد بن سىامل الضياء السارم على صىًحيح البيخىارًٌم ُب ثىبلى
 . (ِ)ىػ(ُُّْى اٍلبىٍصرًٌم ٍبَّ ا١تكي )ت اٍبن ًعيسى 
  ىػ(ُُّٓشرح اٞتامع الصحيح للبخارم. لػ ادث الشٍَّيخ ابراىيم فطرل البيخىارًٌم اٟتٍىنىًفٌي )ت(ّ) . 
  ا١تختصر على ٖتفة البارم شرح صحيح البخارم. لػ الشيخ أيب اٟتسن ٤تمد بن عبدا٢تادم السندم )ت
 (. ىػُُّٔ
 (ىػُُُٓٓب شرح صحيح البخارم. لػ اٛتد بن ٤تمد صاّب االٛتد آبادم ا٢تندم )ت  نور القارم(ْ) . 
  الفيض الطارم بشرح صحيح البخارم. لػ جعفر بن جبلؿ الدين ٤تمد مقصود عامل الشاىي )ت
 . (ٓ)ىػ(َُُٔ
  ببَتكت،  الفيض اٞتارم ُب شرح صحيح البخارم ٙتانية ٣تلدات منو، ٓتطو، ُب مكتبة زىَت الشاكيش

كمل يتمو. لػ إٝتاعيل بن ٤تمد بن عبد ا٢تادم اٞترٌاحي العجلوين الدمشقٌي ٤تٌدث الشاـ ُب  ىػ(ُُّٓكتبها سنة )
 . (ٔ)ىػ(ُُِٔأيامو )ت 
  ٧تاح القارم شرح ٚتع الصًَّحيح لٍلبيخىارًٌم. ُب عٍشرين ٣تلدا. لػ عبد ا حلمي بن ٤تيىمَّد بن ييوسيف اٍبن

 . (ٕ)ىػ(ُُٕٔكًمي اٟتٍىنىًفٌي ا١تقرم اٍلميحدث اٍلمىٍعريكؼ بًييوسيف زىاده شيخ اٍلقيرَّاء )ت عبد ا١تناف الرُّ 
  ىػ(ُُِٕاضاءة الدرارم ُب شرح صحيح البخارم. لػ أٛتد بن علي بن عمر اٟتنفي الطرابلسي )ت(ٖ) . 
  (ىػُُٕٗت )النور السارم على منت ٥تتصر البخارم. لػ أٛتد بن أٛتد بن ٤تمد السجاعي(ٗ). 
  .روح علماء القرن الثالث عشر   
  (. ىػََُِضوء الدرارم شرح صحيح البخارم. لػ الشيخ مَت غبلـ على آزاد البلجرامي )ت 

                                                                                                     
 (. ِِّ)٣تموعة ا١تخطوطات اإلسبلمية اإلماـ البخارم ككتابو اٞتامع الصحيح ( النشرة الشهرية ُ)
 (. ٖٖ/ْ( األعبلـ. للزركلي )ّٕ)  كآثار ا١تصنفُتىدية العارفُت أٝتاء ا١تؤلفُت( ِ)
 (. ّٕ) ىدية العارفُت أٝتاء ا١تؤلفُت كآثار ا١تصنفُت( ّ)
 (. ُُُ/ِ) معجم ا١تؤلفُت. لػ عمر كحالو (ْ)
 (. َِِٖرقم َٕٕ/ُ) معجم التاريخ الًتاث اإلسبلمي ُب مكتبات العامل )ا١تخطوطات كا١تطبوعات( (ٓ)
 (. ِّٓ/ُ) األعبلـ. للزركلي (ٔ)
( كقاؿ الزركلي ُب األعبلـ ُْٓ/ٔ)معجم ا١تؤلفُت  أف الشرح ُب ثبلثُت ٣تلدان ( قاؿ عمر كحالو: ّْٖ/ُ) ىدية العارفُت( ٕ)

 ( كا أعلم. َُّ/ْعشركف ٣تلدان )
 (. ُٓ/ِ) ىدية العارفُت أٝتاء ا١تؤلفُت كآثار ا١تصنفُت( ٖ)
 (. ِْٔ/ُ) تاريخ الًتاث العريب. فؤاد سزكُت (ٗ)
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  زاد اجملد السارم على صحيح اإلماـ البخارم. لػ ٤تمد التاكدم بن الطالب بن سودة ا١ترم )ت
حد با١تغرب ينتمي إَل العلم إال كلو عليو مٌنة، إما أخذ عنو مباشرة . شيخ اٞتماعة ببل منازع، مل يبق أىػ(َُِٗ

 . (ُ)أك بواسطة أحد تبلمذتو
  ٍبدم بشرح ٥تتصر الزَّبًيدم. لػ الشيخ الفقيو عبدا بن حجازم بن إبراىيم الشرقاكم ا١تصرم

ي
فتح ا١ت

 . ىػ(ُِِٕت )الشافعي 
 بو الفيض ٛتدكف بن عبد الرٛتن بن ٛتدكف الشهَت نفحة ا١تسك الدارم لقارلء صحيح البخارم. لػ أ

 . (ِ)ىػ(ُِِّت)بابن اٟتاج 
  الضوء السَّارم ُب أيفق صحيح البخارم. للعبلمة أيب عبدا ٤تمد بن إبراىيم األمزاٍكرًم العىٍببلًَّكم ا٢تبليل

 . (ّ)ىػ(ُُِٔكاف حيا )السُّوًسي 
 ىػ(٤ُُِٕتمَّد اٟتاج الداكدم التلمساين )ت  شرح اٞتامع الصحيح للبخارم مل يكملو. لػ أبو(ْ) . 

  .روح علماء القرن الرابع عشر  
  قاؿ  ىػ(َُِّالنهر اٞتارم ُب شرح البخارم. للشيخ ٤تمد بن ٤تمد بن سامل اٟتسٍت اإلدريسي )ت

ُت اطلعت الشيخ الدكتور يوسف الكتاين: ٥تطوط ُب سبع ٣تلدات ضخاـ كيوجد عند حفيد ا١تؤلف ٓتزانتو بالع
 . (ٓ)على اٞتزء الرابع منو

  ىػ(َُّّالنور السارم من فيض صحيح اإلماـ البخارم. لػ حسن العدكم اٟتمزاكم )ت . 
  شرح اٞتامع الصحيح للبخارم. لػ السَّيِّد ابراىيم بن ادريس اٍٟتسٌت السنوسى ا١تالكى الفاسى )ت
 . (ٔ)ىػ(َُّْ
 (. ىػَُّٕمد صديق حسن خاف )ت عوف البارم ٟتل أدلة البخارم. لػ ٤ت 
  قاؿ ىػ(ُُّٖالفجر الساطع على الصحيح اٞتامع. لػ ٤تمد الفضيل بن ٤تمد الفاطمي الشبيهي )ت .

الكتاين: أنفس كأعلى ما كتبو ا١تتأخركف من ا١تالكية على الصحيح مطلقا، كىو ُب أربع ٣تلدات كقد استدرؾ ُب 
على اٟتافظ ابن حجر كفق ٢تا كغفل عنها من قبلو من اٟتفاظ ٦تا يعلم  شرحو ا١تذكور على الصحيح، كانتقد أمورا

 . (ٕ)منو أف الفتح بيد ا

                                 
 (. ٖٕ/ُ) إٖتاؼ ا١تطالع بوفيات أعبلـ القرف الثالث عشر كالرابع( ُ)
 (. ِْٕ/ِ( األعبلـ. للزركلي )ُِٔٓرقم ّْٓ/ُ) شجرة النور الزكية ُب طبقات ا١تالكية (ِ)
 (. ِّْ)٣تموعة ا١تخطوطات اإلسبلمية اإلماـ البخارم ككتابو اٞتامع الصحيح ( النشرة الشهرية ّ)
 (. َُٖٔرقم ِٕٓ/ُ) ر الزكية ُب طبقات ا١تالكيةشجرة النو  (ْ)
 (. ٕٔٓ/ِمدرسة اإلماـ البخارم ُب ا١تغرب ) (ٓ)
 (. ْٖ) ىدية العارفُت أٝتاء ا١تؤلفُت كآثار ا١تصنفُت( ٔ)
 (. ِٗٗ/ِفهرس الفهارس. للكتاين ) (ٕ)
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. كقاؿ الشيخ الدكتور يوسف الكتاين: كنسختو (ُ)كقاؿ ابن سودة أطاؿ فيو كانتصر فيو ١تذىب اإلماـ مالك
٣تلدات كىي اليت اعتمدهتا ُب التعريف  األصلية موجودة ُب ا٠تزانة ا١تلكية ُب ٣تموعة ا٠تزانة الزيدانية ُب ستة

 . (ِ)بالشرح
 ضبط أيب زكريا ٤تمد ٭تِت  ىػ(ُِّّالكىٍنكيوىي )ت رشيد أٛتد . المع الدرارم علي جامع البخارم

 . (ّ)مج َُ قُّٖٗ - ٓٗالصديقي )تعليق(: مكة ا١تكرمة ا١تكتبة اإلمدادية، 
  دركيش الركايب الٌسٌكرم من ذرية بٍت شيبة فقيو حنفي نعمة البارم شرح صحيح البخارم. لػ عبد ا بن

 . (ْ)ىػ(ُِّٗلو اشتغاؿ باٟتديث )ت 
  نور اٟتق الصبيح ُب شرح بعض أحاديث اٞتامع الصحيح. لػ للشيخ ٤تمد ٭تي بن ٤تمد ا١تالكي ا١تعركؼ

 . ىػ(َُّّبالفقيو )ت 
 ىػ(ُِّٓ)ت ه الكشمَتم ا٢تندم اه بن معظم شافيض البارم على صحيح البخارم. لػ ٤تمد أنور ش . 
   بىايا صحيح البيخارم. لػ ٤تمَّد ا٠تىًضر بن سيد عبد ا بن أٛتد اٞتكٍت كوثىر ا١تعىاين الدَّرىارًم ُب كشًف خى

 (. ىػُّّٓالشنقيطي )ت 
  ت )ىداية البارم إَل ترتيب أحاديث البخارم. جزآف ُب ٣تلد. لػ عبد الرحيم بن عنَب الطهطاكم
 . (ٓ)ػ(ىُّٓٔ

 .روح علماء القرن الخام  عشر  
 (. ىػُُْٓ)ت شيخ ٤تب ا شاه الراشدم السندملػ النجيح على اٞتامع الصحيح للبخارم. التعليق ال 
 كلو أيضان  ىػ(َُِْشرح كتاب التوحيد من صحيح البخارم. لػ الشيخ عبدالعزيز بن عبدا بن باز )ت

ٚتعها عبدا بن مانع الركقي من دركس ٝتاحة  (لبازية على صحيح البخارماٟتلل اإلبريزية من التعليقات ا)
 ( ٣تلدات. ْالشيخ عبدالعزيز بن باز. ط دار التدمرية )

  ىػ(ُُِْشرح صحيح البخارم. لػ الشيخ ٤تمد بن صاّب العثيمُت )ت . 
  بػٍََّت اٞتىٍونٍػفيورم ا١تظاىرم )ت   .ىػ(ُّْٖالشيخ ادث ٤تمد ييونس بن شى

 فقرأ شيركحىو كطالعى أسفارىه، كعرؼى غوامضو كسَبى أغوارىه اقًتفى ذًكره بصحيًح البيخارم الذم أكاله عنايةن فائقة
كٖتصَّلى لو ُب ٜتسًة عقودو عاشها مع  انقطع لتدريسو كإقراًءه أكثرى ًمن نصًف قػىٍرف من الزَّماف، دكفى كىللو أك ملل

                                 
 (. ّْٗ/ُ) إٖتاؼ ا١تطالع بوفيات أعبلـ القرف الثالث عشر كالرابع (ُ)
 (. ٖٔٓ/ِاإلماـ البخارم ُب ا١تغرب ) مدرسة (ِ)
ؤلفُت. لػ ٤تمد خَت رمضاف يوسف ) (ّ)

ي
 (. ْْٖتىكملىة ميعجم ا١ت

 (. ّٓ/ٔ) معجم ا١تؤلفُت( ٖٓ/ْ) األعبلـ. للزركلي (ْ)
 (. ّْٕ/ّ) األعبلـ. للزركلي (ٓ)
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إنَّو ًمن أكثر عيلماء عصره عنايةن كٗتصصنا باٞتامع  رَّة، كال نيبالن إف قلناصحيح البخارم أٍف شرحو فيها ٜتسُت م
الشيخ ٤تمَّد أيوب السُّورىٌب ُب كتابو  شرحنا كإقراءن كفقهنا، كلو عليو تقريراته مفيدة، ٚتعى بعضىها تلميذيه الصحيح

كتاب التوحيد   (تو كإفاداتو على الصحيح:كطيبع لو قبلى ذلك من تقريرا)نَباس السَّارم إَل رياض البيخارم)ٝتَّاه: 
ائمة؛ ك١تَّا كَبي ًسنُّو، كضعفت  .)كالرٌد على اٞتهمية ستمرَّة، كأسقامو الدَّ

ي
كمل يتزكج الشيخ رىًٛتىوي اللَّوي بسبب أمراضو ا١ت
 . (ُ)حاجتو إَل الزكاج كاف يقوؿ: زكجيت نسخيت من صحيح البخارم

 ط مكتبة دار البياف.  ىػ(٤ُُّْتمد قاسم )ت  ةرم. للشيخ ٛتز منار القارم شرح ٥تتصر صحيح البخا 
  منحة ا١تلك اٞتليل شرح صحيح ٤تمد بن إٝتاعيل. للشيخ عبدالعزيز بن عبدا الراجحي. ط. دار

 ( ٣تلد. ُْالتوحيد )

 .مختصرات  حيح البخاري 
 بن ٤تمد بن عبيدا اليزدم   إرشاد السارم إَل اختصار صحيح البخارم. لػ أيب القاسم علي بن اٟتسن

 . ىػ(ْٖٖكاف حيان سنة )
  التصحيح ُب اختصار الصحيح. لػ ادث الفاضل أيب بكر بيبش بن ٤تمد بن علي بن بيبش العىٍبدىرم

 . ىػ(ِٖٓالشاطيب ا١تالكي )ت 
  كشف القناع عىن الوجد كىالسَّمىاع ٥تيٍتىصر اٞتٍىاًمع الصًَّحيح لٍلبيخىارًٌم. لػ 
د بن اٟتٍيسىٍُت بن اٍٛتىد بن معاَل بن مىٍنصيور بن على اٍلمىٍعريكؼ بًاٍبن ا٠تباز االربلي اٍلموًصًلي النٍَّحًوٌم اٍٛتى 

 . (ِ)ىػ(ّٕٔالضَّرًير أىبيو اٍلعىبَّاس )ت 
  .٥تتصر الشيخ اإلماـ ٚتاؿ الدين أيب العباس أٛتد بن عمر األنصارم القرطيب 

 . (ّ)ريةباإلسكند ىػ(ٔٓٔا١تتوَب سنة )
  ٚتع )ا١تسمى  ىػ(٥ٔٗٗتتصر صحيح البخارم. للمحدث أيب ٤تمد عبدا بن أيب ٛتزة األندلسي )ت

 . (النهاية ُب بدء ا٠تَت كالغاية
  ٝتاه: )إرشاد السامع كالقارم  ىػ(٥ٕٕٗتتصر الشيخ بدر الدين حسن بن عمر بن حبيب اٟتليب )ت

 . (ْ)ا١تنتقى من صحيح البخارم(
  ٝتاه:  ىػ(ّٖٗالشيخ اإلماـ زين الدين أٛتد بن أٛتد بن عبد اللطيف الشرحي الزبيدم )ت ٥تتصر

 .(ٓ))التجريد الصريح ألحاديث اٞتامع الصحيح(

                                 
 لوكة. . موقع األمقاؿ: كأظلمت سهارنفور بعد كداع شيخ اٟتديث. لػ ٤تمود بن ٤تمد ٛتداف (ُ)
 (. ٔٗ/ُ) ىدية العارفُت أٝتاء ا١تؤلفُت كآثار ا١تصنفُت( ِ)
 (. ِٓٓ/ُ) كشف الظنوف( ّ)
 (. ِٓٓ/ُ) كشف الظنوف( ْ)
 (. ِٓٓ/ُ) كشف الظنوف( ٓ)
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  الكوكب السارم ُب اختصار البخارم. لػ أيب علي ٤تمد بن عيسى بن عبدا بن حرزكز ا١تغريب ا١تالكي
 . ىػ(َٔٗ)ت 

  ًَّحيح لٍلبيخىارًٌم. لػ اٝتاعيل بن عبد ا االسكدارل نور الدَّين أىبيو اٍلعُت النقشبندل ٥تيٍتىصر اٞتٍىاًمع الص
 .(ُ)ىػ(ُُِٖاٟتٍىنىًفٌي نزيل اٍلمىًدينىة ا١تنورة توَب هبىا سنة )ت 

  ىػ(٥َُِْتتصر صحيح اإلماـ البخارم. لػ ادث الشيخ ٤تمد ناصر الدين األلباين )ت . 

 بخاري بترجمة مستقلة. م  أفرد اإلمام ال 
َقِ   ع ائبو  ُحسن  َما تَاناْ

 
   

 يالبحر حدث َعناُو بِاَ  حارج 
 

 أخبار البخارم. للكبلعي(ِ) . 
 مشائل البخارم. أليب جعفر بن أيب حاًب الوراؽ(ّ) . 
 ترٚتة البخارم. ىبة ا بن جعفر(ْ) . 
  .الفوائد الدرارم ُب ترٚتة اإلماـ البخارم. للعجلوين 
 بأخبار البخارم اإلماـ. أليب الربيع بن سامل اإلعبلـ(ٓ) . 
  ٌٓتيىار ٓتييور البخارم. عبدالكرًن بن ٤تمد السٍَّمعاين(ٔ) . 
 ٖتفة اإلخبارم بًتٚتة البخارم. البن ناصر الدين الدمشقي.  
  .حياة البخارم. ٚتاؿ الدين القاٝتي 
 لسبلـ ا١تباركفورم. سَتة اإلماـ البخارم سيد الفقهاء كإماـ ادثُت/الشيخ عبدا 
  ق. َُْٔاإلماـ البخارم سيد ادثُت. تقي الدين الندكم. بَتكت 
  .اإلماـ البخارم ٤تدثا كفقيها. اٟتسيٍت عبداجمليد ىاشم 
  ق. ُّٕٖالتعريف بأمَت ا١تؤمنُت باٟتديث. ط مصر 
  .ذكر اإلماـ البخارم. سامل بن أٛتد جنداف 
 ق. َُْْدا٠تالق. ط دمشق اإلماـ البخارم كصحيحو. عبدالغٍت عب 

                                 
 (. ُِِ/ُ) ىدية العارفُت أٝتاء ا١تؤلفُت كآثار ا١تصنفُت( ُ)
 (. ُّٔ/ِّ) السَت( ِ)
 (. ّْٗ/ُّ) السَت( ّ)
 (. ّْٗ/ُّ) . للسخاكماٖتاؼ السامع( ْ)
 (. ِٔٓ/ْ) اإلحاطة ُب أخبار غرناطة( ٓ)
 (. ِْٕ/ُِ) تاريخ اإلسبلـ( ٔ)
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  ق. َُْٔمع اإلماـ البخارم. معوض عوض إبراىيم. ط مصر 
  .اإلماـ البخارم. كامل ٤تمد عويضو 
  ق. ُُِْ ةاٟتمداين. ط جامعة أـ القرل مكك٤تدث الفقهاء. د. نزار اإلماـ البخارم فقيو ادثُت 
  .سَتة اإلماـ البخارم كجامعو الصحيح. د. يوسف الكتاين 
 ماـ البخارم أستاذ األيستاذين كإماـ ادثُت. عبدالستار الشيخ. اإل 
  ـ. ََِٔاإلماـ البخارم كجامعو الصحيح. د. علي ٚتعو. ط دار الفاركؽ 
 الىور باكستاف باركفورم )مصٌورة( مكتبة قدكسيةسَتة البخارم )باألكردية( مد عبد السبلـ ا١ت(ُ) . 
 ىػ(ُّٕٖص )البخارم. لػ أٛتد عبيد الدعاس. ط ٛت . 
  ق جامعة بغداد. ُُْٗالبخارم مؤرخان. لػ أٛتد صاّب مهدم الدليمي. رسالة دكتوراه سنة 
  ـ. ُٔٗٗشيخ ادثُت اإلماـ البخارم. لػ أٛتد فريد. ط اإلسكندرية 

  .عدد  يوخ البخاري ف  ال امع الصحيح وطبقات م 
عنهم ُب اٞتامع الصحيح مائتاف كتسعة  ذكر صاحب كشف الظنوف أف عدد مشائخ البخارم الذين خرج
 . (ِ)كٙتانوف، كعدد الذين تفرد بالركاية عنهم دكف مسلم مائة كأربعة كثبلثوف

  قاؿ اإلماـ النوكم: " كركينا من جهات عن جعفر بن ٤تمد القطاف قاؿ: ٝتعت البخارم رىًٛتىوي اللَّوي
 . (ّ)يقوؿ: كتبت عن ألف ثقة من العلماء كزيادة، كليس عندم حديث ال أذكر إسناده

 قاؿ اإلماـ البخارم: " كتبت عن ألف كٙتانُت نفسان، ليس فيهم إال صاحب حديث(ْ) . 
 ٟتافظ ابن حجر ُب ىدم السارم أف مشائخو منحصركف ُب ٜتس طبقات. كذكر ا

من حدثو عن التابعُت مثل ٤تمد بن عبد ا األنصارم حدثو عن ٛتيد كمثل مكي بن  ال بقة ااول :
إبراىيم حدثو عن يزيد بن أيب عبيد كمثل أيب عاصم النبيل حدثو عن يزيد بن أيب عبيد أيضا كمثل عبيد ا بن 

ى حدثو عن إٝتاعيل بن أيب خالد كمثل أيب نعيم حدثو عن األعمش كمثل خبلد بن ٭تِت حدثو عن عيسى موس
 بن طهماف كمثل على بن عياش كعصاـ بن خالد حدثاه عن حريز بن عثماف كشيوخ ىؤالء كلهم من التابعُت. 

بن أيب إياس كأيب مسهر من كاف ُب عصر ىؤالء لكن مل يسمع من ثقات التابعُت كػ آدـ  ال بقة الثانية:
 عبد األعلى بن مسهر كسعيد بن أيب مرًن كأيوب بن سليماف بن ببلؿ كأمثا٢تم. 

ىي الوسطى من مشاٮتو كىم من مل يلق التابعُت بل أخذ عن كبار تبع األتباع كػ سليماف بن  ال بقة الثالثة:

                                 
 (. ُٗ) جهود ٤تدثي القارة ا٢تندية (ُ)
 (. ْْٓ/ُ) كشف الظنوف( ِ)
 (. ّٔ) مقدمة شرح البخارم. لػ النوكم( ّ)
 (. َّٓ) ىدم السارم( ْ)
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كأٛتد بن حنبل كإسحاؽ بن راىويو كأيب حرب كقتيبة بن سعيد كنعيم بن ٛتاد كعلي بن ا١تديٍت ك٭تِت بن معُت 
 بكر كعثماف مشهور أيب شيبة كأمثاؿ ىؤالء كىذه الطبقة قد شاركو مسلم ُب األخذ عنهم. 

رفقاؤه ُب الطلب كمن ٝتع قبلو قليبل كػ ٤تمد بن ٭تِت الذىلي كأيب حاًب الرازم ك٤تمد بن  ال بقة الرابعة:
النضر كٚتاعة من نظرائهم كإ٪تا ٮترج عن ىؤالء ما فاتو عن مشاٮتو عبد الرحيم صاعقة كعبد بن ٛتيد كأٛتد بن 

 أك ما مل ٬تده عند غَتىم. 
قـو ُب عداد طلبتو ُب السن كاإلسناد ٝتع منهم للفائدة كػ عبد ا بن ٛتاد اآلملي كعبد  ال بقة الخامسة:

م أشياء يسَتة كعمل ُب الركاية عنهم ا بن أيب العاص ا٠توارزمي كحسُت بن ٤تمد القباين كغَتىم كقد ركل عنه
ٔتا ركل عثماف بن أيب شيبة عن ككيع قاؿ ال يكوف الرجل عا١تا حىت ٭تدث عمن ىو فوقو كعمن ىو مثلو كعمن 

 . (ُ)ىو دكنو

  .حرص المسلمون عل  َنسِخ  حيح البخاري 
  ىا ٚٓ٘محمد ب  طاىر المقدس  )ت.  

ة، ركل عنو الكبار كاألئمة اٟتفاظ، كلو نظم جيد. كقاؿ السلفي: قاؿ ابن خلكاف: كاف متقنان حاد القر٭ت
سول  ٝتعتو يقوؿ كتبت صحيح البخارم كمسلم كأيب داكد سبع مرات بالوراقة كسنن ابن ماجو عشر مرات

 . (ِ)الٌتفاريق بالرَّمٌ 
  ىا ُٗٔ٘موَس  ب  َسَعاَدة مول  سعيد ب  نصر )ت.  

انىت بنتو ًعٍند أيب عىلٌي كالزمو كانتسخ من أىل مرسية يكٌت أىبىا عمرىاف ٝت ع صهره أىبىا عىلٌي بن سكرة كىكى
صحيحي البيخىارًٌم كىميسلم ٓتىطًِّو كٝتعهما على صهره أيب عىلٌي كىكىانىا أصلُت الى يكىاد ييوجد ُب الصِّحَّة مثلهمىا 

 . (ّ)أيب عىلٌي ٨تىٍو ًستُِّتى مرٌة حيكيى اٍلفىًقيو أىبيو ٤تيىمَّد عىاشر بن ٤تيىمَّد أىنػَّهيمىا ٝتعا على
  َرِضَ  الللُو َعْنوُ   اب الدي  أبو العباس أحمد ب  عبد الوىاب البكري نسبة إل  أب  بكر الصديق 
  .ىا ٖٖٚ)ت 

قاؿ عنو ابن كثَت: كاف لطيف ا١تعاين، ناسخان مطيقان، يكتب ُب اليـو ثبلثة كراريس، ككتب البخارم ٙتاين 
٬تلده كيبيع النسخة بألف ك٨توه، كقد ٚتع تارٮتان ُب ثبلثُت ٣تلدان، ككاف ينسخو كيبيعو أيضان بأزيد مرات كيقابلو ك 

من ألف، كذكر أف لو كتابان ٝتاه منتهى األرب ُب علم األدب ُب ثبلثُت ٣تلد أيضان، كباٞتملة كاف نادران ُب 

                                 
 (. َّٓ) ىدم السارم( ُ)
٤تمد بن علي بن عبد ا الصورٌم اٟتافظ )ت ( ُْٗرقم  ِٗ/ُُ( تاريخ اإلسبلـ )ُٗٔرقمَّّ/ٕ) كفيات األعياف( ِ)

ىػ( قاؿ السِّلفٌي: كتب الصُّورٌم " صحيح البيخارٌم " ُب سبعة أطباؽو من الورؽ البغدادم، كمل يكن لو سول عُتو كاحدةو ُْْ
  (.ِٗٔ/ُٕ)السَب 

 (. ْْٓرقمُٕٕ/ِ) التكملة لكتاب الصلة( ّ)
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 . (ُ)كقتو
 ىا ٖٚٛم رب  )ت أبو القاسم عبدالع ي  ب  موس  ب  مع   العبدوس  ال.  

كاف سيدم أبو القاسم ٦تن فتح عليو ُب حفظ البخارم كالقياـ عليو نسخان كفهماى كقراءة، قاؿ الكتاين:  
رأيت ُب بعض التقاييد أنو نسخ منو ٙتاين نسخ كرٔتا فعل أكثر، أكثرىا ُب سفر كاحد، كنسخ أيضان من صحيح 

 . (ِ)مسلم تسع نسخ
 ىا ٘٘ٚدي )ت أحمد ب  عل  الكوف  الب دا.  
الفقيو النحوم ذك الفنوف تفقو كبرع كأفىت كٗترج بو فضبلء أقرأ العربية با١تستنصرية نسخ صحيح البخارم  
 . (ّ)مرتُت

  ىا ٖٚٛالقاض   م  الدي  العمري محمد ب  عبدالرحم  الُعَلْيِم   الحنبل   )ت.  
شافعية، مل يكن فيهم مىٍن ىو على مذىب اإلماـ أٛتد  كلد بالرملة، كنشأ هبا، كاشتغل بالعلم، ككلُّ أىل بيتو

 سواه. رىًضيى اللَّوي عىٍنوي 
ككاف يتحمل الشهادة، ٍب اجتهد ُب ٖتصيل العلم، كسافر إَل الشاـ كمصر كبيت ا١تقدس، كأخذ عن علماء 

ان، ككتب ٓتطو ا١تذىب، كبرع ُب الفقو، كأخذ اٟتديث عن ٚتاعة من األعياف، كقرأ "البخارم"، ك"الشفا" مرار 
 . (ْ)الكثَت من نسخ "البخارم" كتابة جيدة مضبوطة قائمة اإلعراب

  ىا ٜٔٓٔعبد القادر ب  عل  الف ري الفاس  )ت.  
عامل فاس كإمامها كمسندىا ككاف يتعيش من الوراقة كأكثر نسخو صحيح البخارم ككاف أكثر ما يكتب من  

ءهتما كنسخهما، ال يغرب عنو منهما حرؼ كال حركة كال راك كتب السٌنة صحيح البخارم كمسلم مع إدماف قرا
 . (ٓ)كال ما يتعلق هبما من اللغة كغَتىا

  ىا ٜٚٔٔالع مة محمد ب  محمد ب  عبدالرحم  الدَلئ  )ت.  
كى أنو كاف يكتب نسخان  السيد الفقيو متبحران ُب فنوف العلـو ذكيا عا١تا فقيها يقـو الليل كيصـو النهار. ك٭تي

 . (ٔ)صحيح البخارم كيتقوت بثمنها من
  ىا ٜٕ٘ٔمحمد ب  محمد ب  إبراىيم ال يشتيم  )ت.  

 . (ٕ)قاؿ عنو ا١تختار السوسي: لو كلوع بنسح الكتب خصوصان البخارم فهناؾ ٜتس نسخ ٓتطو

                                 
 (. َِّرقم  ُّٖ/ُ) ا١تنهل الصاُب( ُِٕ/ ُْ( البداية كالنهاية )ُ)
 (. َُْْ/ ِ( فهرس الفهارس )ِ)
 (. َّ) ا١تعجم ا١تختص بادثُت. للذىيب (ّ)
 (. ِّٕ/ّ) التاريخ ا١تعتَب ُب أنباء من غَب( ْ)
 (. ُْٖرقم ّٕٔ/ ِ( فهرس الفهارس )ٓ)
 (. ُٕٓرقم ُُِ/ َِب من العلماء كالصلحاء بفاس )( سلوة األنفاس ك٤تادثة األكياس ٔتن أقٔ)
 (. ْرقم ُٓٔ/ ٔ( ا١تعسوؿ. للسوسي )ٕ)
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  .م  حدث أو قرأ  حيح البخاري أيثر م  مرة 
  ىا ٛٔ٘يلة )ت اإلمام أبو بكر االب ب  عبدالرحم  ب  تمام ب  َع.  

قاؿ ابن بىٍشكيوىاؿ: كاف حافظان للحديث كطرقو كعللو، عارفان بالرجاؿ، ذاكران ١تتونو كمعانيو، قرأت ٓتط بعض 
أصحابنا أنو ٝتعو يذكر أنو كرر " صحيح البخارم " سبع مئة مرة. ككاف أديبان، شاعران، لغويان، دينان فاضبلن، أكثر 

 .(ُ)مرهالناس عنو، ككف بصره ُب آخر ع
  ىا ٛٓٙاْلَ اِ ِم  اْلقصار يُوُن  ب  يحي  ب  أب  اْلحس  ب  أب  البريات)ت.  

عت ًمٍنوي اٍلكثَت ٔتىكَّة  ًثُتى مرٌة ٝتًى ارًٌم ًستا كىثىبلى قىاؿى ٤تب الٌدين بن النجار ٝتعتو يػىقيوؿ حدثت ًبصىًحيح البيخى
يًٍبيىة كا٠تيف من مٌت كىكى  ؽ متيقظاكىجٌدة كاٞتعرانة كىاٟتٍيدى  . (ِ)افى شىيخا حسنا فهما حسن اأٍلىٍخبلى

  ىإٕٙإبراىيُم ب  عبد الرحم  الَقِ يعّ  المواقيت  الخّياط اَازَج   )ت  
 من أىل قطيعة العجم بباب األىزىًج. 

، عارفنا با١تواقيت كا١تنازًؿ.   ككاف ثقةن، صاٟتنا، فاضبلن
 . (ّ)كحىدَّث بػ " صحيح " البخارٌم مرٌاتو 

  ىا َٔٓٚعلّ  ب  ُمَحملد ب  َأْحمد ب  عبد اهلل ب  ِعيَس  اليونين  البعل  )ت.  
اٍلفىًقيو اٍلميحدث الزَّاًىد عٌت ًبعلم اٟتىًديث كاستنسخ صىًحيح البيخىارًٌم كاعتٌت بأىٍمره كثَتان قىاؿى الذَّىىيبٌ حىدثًٍت 

ة قابلو كأٝتعو ًإٍحدىل عشرىة مرٌة  . (ْ)أىنو ُب سنة كىاًحدى
  ىا ُٖٔٚعْثَمان ب  ُمَحملد ب  ُعْثَمان الم رب  التوزري اْلمْصِرّي اْلَماِلِك  )ت.  

ًثُتى مرٌة كىٝتع بقرىا ونا من ثىبلى ءىتو خلق  اٍلميٍقرًئ اٍلفىًقيو الزَّاًىد ميًفيد الديار ا١تصرية ذكر أىنو قػىرىأى صىًحيح البيخىارًٌم ٨تى
 . (ٓ)كثَت

 وي ااديب ع ء الدي  عل  ب  المظفر ب  إبراىيم ب  ىبة اهلل الكندي اإلمام المحدث النح
 .ىا ٙٔٚاإلسكندران   م الدمشق  )ت 

ٝتع اٟتديث على أزيد من مائيت شيخ كقرأ القراءات السبع كحصل علوما جيده كنظم الشعر اٟتسن الرائق 
ت ٝتاه )التذكرة الكندية( كقفها بالسميساطية الفائق كٚتع كتابان ُب ٨تو ٜتسُت ٣تلدان فيو علـو ٚتة أكثرىا أدبيا

                                 
 ىػ(. ُٖٓسنة  َِِ/ْ( شذرات الذىب )ُٖٗرقمْٖٓ/ِ) بىٍشكيوىاؿ( كتاب الصلة ألبن ٕٖٓ/ ُٗ( السَت )ُ)
 (. ُٖٖ/ ِٗ( الواُب بالوفيات )ِ)
 (. ٕٕرقم  ٖٗٔ/ ُّ( تاريخ اإلسبلـ. لػ الذىيب )ّ)
 . (َْ/ِمعجم الشيوخ الكبَت للذىيب )( ٕٗٓرقم ِٗٓ/ ِ) ا١تقصد األرشد (ْ)
 (. ّّْ/ ُٗ( الواُب بالوفيات )ٓ)
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 . (ُ)ككيل مشيخة دار اٟتديث النفيسية مدة عشر سنُت كقرأ صحيح البخارم مرات عديدة
  ىا ٖٓٚأحمد ب  أب  طالب ب  أب  النعم نعمة ب  حس  الح ار )ت. 

كبالقاىرة كمصر  أكثر من سبعُت مرة بدمشق كالصاٟتية -أم البخارم  -قاؿ ابن حجر: حدث بالصحيح 
كٛتاة كبعلبك كٛتص ككفربطنا كغَتىا كرأل من العز كاإلكراـ ما ال مزيد عليو كانتخب عليو اٟتفاظ كرحل إليو من 

 . (ِ)إَل أف مات ك١تا مات نزؿ الناس ٔتوتو درجة ىػ(ُٕٕالببلد كتزاٛتوا عليو من سنة )
  ىا ٖٛٚمحمد ب  أحمد ب  منير القواس الدمشق  )ت.  

 . (ّ)صحيح البخارم على ٙتانية كعشرين شيخاٝتع 
  ىا ٖٓٛج ل الدي  أسعد ب  محمد ب  محمود الشيرازي الحنف  )ت. 

قاؿ ابن العماد: ككانت عنده سبلمة باطن كدين كتعفف كتواضع كيكتب خطا حسنا كتب البخارم ُب 
 . (ْ)رة٣تلد كأخرل ُب ٣تلدين كقرأ على الكرماين صحيح البخارم أكثر من عشرين م

   إبراىيم ب  محمد ب   ديق ويدع  أبا بكر ب  إبراىيم ب  يوس  برىان الدي  الدمشق  الشافع
 .ىا ٙٓٛالصوف  )ت 

ا١تؤذف باٞتامع األموم بدمشق اٟتريرم فحفظ القرآف كشيئا من التنبيو كعمر دىرا طويبل مع كونو مل يتزكج 
بلس كحلب ككاف دخولو ٢تا ُب سنة ٙتا٪تائة كقرئ عليو كال تسرم كجاكر با١تدينة كحدث هبما كبدمشق كطرا

 .(ٓ)البخارم فيها أربع مرار كٔتكة أزيد من عشرين مرة
   ىا ٚٓٛأبو بكر ب  محمد ب  مقبل ال ي  الحنف  ويعرف بالتاجر )ت.  

السمسرة كأقبل قاؿ ا١تقريزم: الشيخ زين الدين التاجر كاف ٝتسارا ُب البز كلو معرفة بالفقو كالعربية ٍب ترؾ 
 بكليتو على العلم حىت صار من شيوخ الببلد كأفىت كدرس كناب ُب اٟتكم بالقاىرة عدة سنُت حىت مات. 

كقاؿ الَبىاف اٟتليب أنو أخَبه أنو قرأ صحيح البخارم إَل سنة ٙتانُت ٜتسا كتسعُت مرة كقرأه بعد ذلك مرارا  
 . (ٔ)كثَتة

 ىا ٚٔٛ)ت  محمد ب  يعقوب ب  محمد الفيروزآبادي.  
قاؿ الكتاين: ككجدت ُب ثبت الشهاب أٛتد بن قاسم البوين: " رأيت خط الفَتكزبادم ُب آخر جزء من 

                                 
 ىػ(. ُٕٔسنة  ُٖٓ/ٔ( شذرات الذىب )ٖٓ/ُ) الدارس ُب تاريخ ا١تدارس (ُ)
 ىػ(. َّٕسنة  ُٕٓ/ ُْ( البداية كالنهاية )َْْرقم ُٔٔ/ُ) الدرر الكامنة (ِ)
 (. ٕٗرقم  ّٖ/ ُ)  ركاة السنن كاألسانيدذيل التقييد ُب (ّ)
 ىػ(. َّٖسنة  َُٓ/ ٕ) شذرات الذىب (ْ)
 (. ُْٕ/ ُ) الضوء البلمع( ٓ)
 (. ُِٓرقم  ٕٗ/ ُُ) الضوء البلمع (ٔ)
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 . (ُ)صحيح اإلماـ البخارم قاؿ: إنو قرأ صحيح البخارم أزيد من ٜتسُت مرة "
  ىا ٕ٘ٛسليمان ب  ابراىيم ب  نفي  الدي  العك  العدنان  ال بيدي )ت.  
كاين: إنو برع ُب اٟتديث كصار شيخ ادثُت بببلد اليمن كحافظهم، كأخذ عنو الناس طبقة قاؿ عنو الشو  

بعد طبقة كارٖتلوا إليو من اآلفاؽ كتتلمذا لو ماال ٭تيط بو اٟتصر، حدث عن نفسو أنو قرأ "صحيح البخارم" 
 أكثر من ٜتسُت مرة. 

 . (ِ)لةكقيل مئة كٜتسُت مرة ما بُت قراءة كٝتاعو كإٝتاعو كميقاب
  ىا ٕٛٛعبد الرحيم ب  عبد الكريم ب  نصر اهلل المحتد الشيرازي )ت.  

قاؿ السخاكم: ٝتع البخارم على نيف كسبعُت شيخا من قبل ا٠تمسُت إَل بعد السبعُت كصحيح مسلم 
 . (ّ)على عشرة
 المسند المعمر المحدث   اب الدي  الكلوتات  الحنف  )ت  حمد ب  عثمان ب  محمدأ
  .ا ىٖ٘ٛ

اعتٌت باٟتديث، كٝتع الكثَت، كقرأ من سنة تسع كسبعُت بنفسو على ا١تشايخ فأكثر، حىت قرأ صحيح 
 . (ْ)البخارم ٨توان من ٜتسُت مرة

  ىا ٔٗٛاإلمام الحاف  إبراىيم اب  محمد المعروف بسبي اب  الع م  )ت.  
لقن، كاجتهد ُب الفن اجتهادان كبَتان، كقرأ أخذ علم اٟتديث عن اٟتافظ العراقي كبو انتفع، كالبلقيٍت كابن ا١ت

 صحيح البخارم أكثر من ستُت مرة، كصحيح مسلم ٨تو العشرين. 
كقاؿ السخاكم: قرا البخارم أكثر من ستُت مرة كمسلما ٨تو العشرين سول قراءتو ٢تما ُب الطلب أك 

 . (ٓ)قراءهتما من غَته عليو
 ىا ٜٗٓلدي  الشافع  )ت عبداهلل ب  أحمد الحسين  القادري أ يل ا.  

قاؿ الكتاين: " نقبلن عن السيد ٚتاؿ الدين ادث عن أستاذه السيد أصيل الدين أنو قاؿ: " قرأت صحيح 
 . (ٔ)البخارم ٨تو مائة كعشرين مرة "

 
                                 

 (. َُْٔ/ ِ) فهرس الفهارس (ُ)
التاج ا١تكلل. لػ ( ٓٓٓرقم َٖٗ/ِ( فهرس الفهارس )ٕٗٗرقم ِٗٓ/ ِ( الضوء البلمع )ُْٖرقمِٕٕ( البدر الطالع )ِ)

 (. ّٕٔالقنوجي )
 (. ْٖٓرقم ُُٖ/ ْ( الضوء البلمع )ّ)
  (.ِِْرقم  ُُٔالطبقات السنية ُب تراجم اٟتنفية )( ّٖٖ/ ُ) ا١تنهل الصاُب (ْ)
 (. ُُْ/ُ) الضوء البلمع( َْْرقم ُِِ/ُ) فهرس الفهارس (ٓ)
 (.َُْٓ/ِ) فهرس الفهارس (ٔ)
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  ىا ٜٓٔعبد الرحم  ب  محمد ااوجاق  المصري الشافع . )ت.  
رأ عليو القرآف، كٝتع منو كعليو اٟتديث، كأخذ عنو العلـو قرأ القرآف العظيم على كالده كىو أكؿ شيخ ق

 . (ُ)الشرعية كغَتىا كركل صحيح البخارم عن ٚتع كثَت يزيد عددىم على ا١تائة كعشرين نفسان ما بُت قراءة كٝتاع
  ناب  الدِّمشق  الحنبل  )ت   ىاٜ٘ٔعبد الرحم  ب  إبراىيم ب  عبداهلل ال ل

"ا١تقنع" كغَتىه كاشتغل كحصَّل ككاف ييقرئ األطفاؿى ُب مكتًب مسجد ناصر الدِّين  حًفظى القرآف العظيم كقرأ
غريب مدرسة أيب عمر، ككاف ييقرئ "البخارم" ُب البيوت كا١تساجد، كجامًع اٟتنابلة بسىٍفح قاسيوف، ككاف إذا ختم 

الوعظ مىٍسلكه حسنه، ٍب ا٧تمع ُب "البخارم" ُب اٞتامع ا١تذكور، ٭تضيري عنده خبلئقي، فإنو كاف فصيحنا، كلو ُب 
 .(ِ)آخر عيمرًه عن الناس، كقطىنى بزاكية اٍيىًومِّ الرُّجىٍيحيِّ بالسَّهم األعلى إمامنا ٢تا، كقارئنا للبخارم

   ىا ٜٔٛمحمد ب  أحمد ب  محمد التلمسان  المعروف باب  الوقاد )ت.  
نواعها كفنوهنا، فويل هبا القضاء كا٠تطابة. كأنو قرأ نزيل تردنت قاعدة سوس األقصى بعد أف حصل العلـو بأ

ًمو  من تلمساف، على الشيخ  -أم منصرفو  -"صحيح البخارم" ست عشرة مرة قراءة ضبط كإتقاف قبل مىقدى
 . (ّ)العبلمة أيب عبدا ٤تمد بن اإلماـ ٤تمد بن عبدا بن جليل التنبسي

  ىاٚ٘ٓٔلماس  ال  ائري )ت عل  ب  عبد الواحد ب  محمد اَلنصاري الس .  
كلد بثافبلت كنشأ بسجلماسسة ٍب رحل اَل فاس كأدرؾ هبا جلة العلماء فأخذ عنهم هبا عٌدة ككاف ذا فنوف 
بلن الغاية القصول ُب الركاية كافوظات ككثرة القراءة كحكى بعض تبلمذتو انو قرأ الستة على مشاٮتو دراية كقرأ 

رس قراءة ْتث كتدقيق كمر على الكشاؼ من أكلو اَل آخره ثبلثُت مرة منها قراءة البخارم سبع عشرة مرة بالد
 . (ْ)كمنها مطالعة

  ىا ٕ٘ٔٔالشيخ عناية اهلل الكشميري )ت.  
الشيخ العامل ادث عناية ا اٟتنفي الكشمَتم أحد العلماء ا١تَبزين ُب ا١تعقوؿ كا١تنقوؿ، كلد كنشأ 

 . (ٓ)ـو رأسان ُب الفقو كاٟتديث، قيرلء عليو صحيح البخارم ستان كثبلثُت مرةبكشمَت صار بارعان ُب العل
  ىا ٔٗٓٔالشيخ أحمد ب  محمد الَمقلِري  التلمسان   )ت.  

حافظ ا١تغرب جاحظ البياف، كمن مل ير نظَته ُب جودة القر٭تة، كصفاء الذىن كقوة البديهة حفظ القرآف، 
قرم مفيت تلمساف ستُت سنة كمن ٚتلة ما قرأ عليو "صحيح البخارم" سبع كقرأ على عمو سعيد بن أٛتد ا١ت

                                 
 كٝتاه عبدالرحيم األكجاُب( كا أعلم.  َُٗسنة  َٖ/ٖ( شذرات الذىب )ُْٕرقم ِّٓ/ُ) اكب السائرةالكو ( ُ)
 (. ِّٓٓرقم ُْٓٗ/ّ) تسهيل السابلة (ِ)
٣تموعة ا١تخطوطات اإلسبلمية اإلماـ البخارم ككتابو اٞتامع النشرة الشهرية  (ِّٔرقم  ِٖٔ/ُطبقات اٟتضيكي ) (ّ)

 (. ّْٔ)الصحيح 
 (. َٗٔرقم  ْْٕ/ِ( طبقات اٟتضيكي )ْٕٗرقم ُٔٔ/ّ) خبلصة األثر. للمحيب (ْ)
 (. ٕٗٔ/ٔ) اإلعبلـ ٔتن ُب تاريخ ا٢تند من األعبلـ ا١تسمى بػ )نزىة ا٠تواطر كهبجة ا١تسامع كالنواظر( (ٓ)
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 . (ُ)مرات كركل عنو الكتب الستة
  المحدث الصالح المعمر إمام فق اء الم رب محمد التاودي ب  ال الب ب  علّ  اب  سودة المري

 . وقد جاوز التسعي  ىا ٜٕٓٔالفاس  )ت 
إقراء صحيح البخارم حىت جاكزت ختماتو حد األربعُت فلم يكن قاؿ الكتاين: كمن دؤكبو انو ثابر على 

 . (ِ)يدعو، ال سيما ُب شهر الصياـ، من البدء إَل التماـ، يفتتحو أكؿ يـو منو كٮتتمو آخره
  ىا ٕٓٙٔأحمد ب  محمد ب  عبد القادر الش ير ببو نافع الفاس  )ت.  

 . (ّ)م أزيد من ٙتاف عشرة مرةأنو قرأ صحيح البخارم على شيخ ا١تغرب التاكدم السود
 ىا ٜٕٙٔالَقاِض  َسيِّدي َأبُو بكر اْب  اْلَفِقيو اْلَع َمة الَقاِض  َسيِّدي ُمَحملد عواد )ت  اْلَفِقيو.  

عىلىٍيًو  قاؿ الناصرم: كىافى رىًٛتىوي اللَّوي من أىل اٍلميشىاركىة ُب اٍلعلم كاالعتناء بًًو كثَت الدٍَّرس كثَت التػٍَّقًييد ختمنا
ث مىرَّات  ا ا ُب ميزىاف حىسىنىاتو ًمنػٍهىا صىًحيح البيخىارًٌم ٨تىٍو عشر مىرَّات كصحيح ميسلم ثىبلى عدَّة كتب كبار جعلهى

 . (ْ)كشفاء القىاًضي ًعيىاض مرىارنا
  ىا ٜٕٚٔالشيخ أحمد عل  الس ارنبوري )ت.  

ٟتنفي ا١تاتريدم السهارنبورم أحد كبار الفقهاء اٟتنفية، الشيخ العامل الفقيو ادث أٛتد علي بن لطف ا ا
 كلد كنشأ ٔتدينة سهارنبور. 

سافر إَل مكة ا١تباركة فتشرؼ باٟتج كقرأ األمهات الست على الشيخ إسحاؽ ابن ٤تمد أفضل الدىلوم 
نورة، ٍب رجع إَل ا٢تند، ا١تهاجر ا١تكي سبط الشيخ عبد العزيز بن كيل ا، كأخذ عنو اإلجازة، كرحل إَل ا١تدينة ا١ت

كتصدر هبا للتدريس مع اسًتزاقو بالتجارة، ككاف عا١تان صدكقان أمينان ذا عناية تامة باٟتديث، صرؼ عمره ُب تدريس 
الصحاح الست كتصحيحها ال سيما صحيح اإلماـ البخارم، خدمو عشر سنُت، فصححو ككتب عليو حاشية 

 . (ٓ)فدفن هبامبسوطة. توُب بالفاِب ٔتدينة سهارنبور 
 ىا ٖٕٖٔأب  المواىب جعفر ب  إدري  الكتان  الحسن  )ت.  

قاؿ الكتاين: كاف إمامان عا١تان عامبلن كرعان منقبضان كثَت الصمت كالعزلة قليل التدريس كثَت التصنيف كالتقييد، 
 مهابان ُب أعُت ا٠تلق، ٤تببان للناس. 

                                 
 (. ّٔٔرقم  ُّٕالتاج ا١تكلل ) (ُ)
 (. ٖٗرقم ِٔٓ/ُ) فهرس الفهارس (ِ)
  (.ّٕٓ/ِ) الفكر السامي ُب تاريخ الفقو اإلسبلمي (ّ)
 (. ُٓٔ/ّ) االستقصا ألخبار دكؿ ا١تغرب األقصى (ْ)
 (. َٕٗ/ٕ) اإلعبلـ ٔتن ُب تاريخ ا٢تند من األعبلـ ا١تسمى بػ )نزىة ا٠تواطر كهبجة ا١تسامع كالنواظر( (ٓ)
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 . (ُ)شرين مرةختم الصحيح بالزاكية الكتانية بفاس أزيد من ع
  ىا ٖٖٖٔعبد الكبير ب  محمد ب  عبد الكبير الحسن  اإلدريس  الكتان  )ت.  

ككاف حلسان من أحبلس العلماء كالصاٟتُت، بيتو كزاكيتو موطنان ٢تم، ألفوه كقصدكه من ا١تشارؽ كا١تغارب، 
مذىب لو كال طريقة دكف الكتاب ٤تكمان للسنة ُب أحوالو أقواالن كأعماالن حركةن كسكونان، حىت ٕتسدت بو، ال 

كالسٌنة، كتابو ا١تصحف. مات كىو يكتب القرآف ُب اللوح مع أنو كاف شديد اٟتفظ لو من صغره. كديوانو 
 . (ِ)الصحيح، ختمو ٨تو ا٠تمسُت مرة ما بُت قراءتو لو على ا١تشايخ كإٝتاع لو

  ىا ٖٛٗٔمحمد زيريا ب  يحي  ال ندي )ت . 
ظاىر العلـو ُب )سهار نفور( با٢تند الذم درس اٞتامع الصحيح للبخارم ُب شيخ اٟتديث ٔتدرسة م
( با٢تند   . (ّ)عامان  ِٓ)مدرسة مظاىر العلـو

  .الشيخ القاض  محمد  اير. والد المحدث أحمد  اير 
يقوؿ الشيخ أٛتد شاكر: نسخيت ا٠تاصة من الطبعة السلطانية: ىي جديرة باإلفراد بالذكر، فقد عيٍت هبا 

الدم ٍب عينيت هبا، سنُت طويلة، كالكتاب إذا عٍت بو صاحبو، كجالت يده فيو، ككاف من أىل العلم متحرينا، زاد ك 
 صحة كنورنا، كىكذا ينبغي لصاحب الكتب. 

كقد قرأ كالدم صحيح البخارم ُب ىذه النسخة قراءة درس مرتُت، أ٘تو كلو ُب إحدا٫تا بالسوداف، كمل يتمو 
رية، ككتب ُب أك٢تا ُب ا١ترة األكَل ما نصو: "ُب يـو األربعاء التاسع عشر من شهر ربيع الثاين ُب األخرل باإلسكند

أفرنكية، شرعت ُب قراءة صحيح اإلماـ  ََُٗىجرية، كا٠تامس عشر من شهر أغسطس سنة  ُُّٖسنة 
مَّد شاكر قاضي قضاة البخارم، ٔتسجد أـ ديٍرماف، كأسأؿ ا أف يوفقٍت إل٘تامو، إنو ٝتيع الدعاء. كتبو ٤ت

السوداف". ككتب ُب آخرىا ما نصو: "ْتمد ا تػىعىاَلىٰ قد فرغت من قراءتو ٔتسجد أـ درماف بعد عصر األربعاء 
ـ". ككتب ُب أك٢تا ُب ا١ترة الثانية: "ُب َُُٗمارس سنة  ِٔ -ق ُُّٖالسابع من شهر ذم اٟتجة اٟتراـ سنة 

، شرعت ـَُْٗىجرية، كالثالث من شهر يوليو سنة ُِِّثاين سنة عشر من شهر ربيع اليـو األحد التاسع 
للمرة الثانية ٔتسجد األستاذ أيب العباس  وي نٍ تػىعىاَلىٰ عى  اي  يى ضً ٔتعونة ا تػىعىاَلىٰ ُب قراءة صحيح اإلماـ البخارم رى 

لفقَت ٤تمد شاكر شيخ علماء ا١ترسي ٔتدينة اإلسكندرية، كأسأؿ ا أف يوفقٍت إل٘تامو، إنو ٝتيع الدعاء. كتبو ا
 .(ْ)إسكندرية"

 

                                 
  .(ّٔمنطق األكاين بفيض تراجم عيوف أعياف آؿ الكتاين )( َٓرقم ُٖٔ/ُفهرس الفهارس ) (ُ)
 (. ْٕٓ/ِاين )فهرس الفهارس. للكت( ِ)
 (. ُِٓ( اإلماـ البخارم إماـ اٟتفاظ كادثُت. للندكم )ُُّ/ ٔ) األعبلـ. للزركلي (ّ)
 (. ُّٔ/ُمقاالت الشيخ أٛتد ٤تمد شاكر )( ْ)
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  .م  قرأ  حيح البخاري سرداً ف  م ل  واحد أو م ال  متتالية 
  ىاٖٙٗأحمد ب  عل  ب   ابت الخ يب الب دادي )ت  . 

قاؿ ا٠تطيب: قدـ علينا الشيخ إٝتاعيل بن أٛتد النيسابورم ككاف، لو تفسَت مشهور، قرأت عليو )صحيح 
ثبلثة ٣تالس؛ ميعاداف ُب ليلتُت، كقرأت الثالث من ضحوة إَل الليل، ٍب إَل طلوع الفجر. قاؿ البخارم( ُب 

 . (ُ)اٟتافظ الذىيب " كىذا شيء ال أعلم أحدان ُب زماننا يستطيعو "
  ىا ٜٛ٘المل  القائد الم اىد   ح الدي  اايوب  )ت.  

 -أم ٣تلسان  -ميعادان  ُِ أربعة أياـ ُب قاؿ الزبيدم: ٝتع صبلح الدين "صحيح البخارم" كامبلن ُب
 . (ِ)كمعو أختو كأمها ىػ(َّٕآخرىا ُب رمضاف سنة )

  لما قدم الع مة المحدث  رف الدي  موس  ب  عمر ال  ول  الحنف  الدمشق  ال بيدي )ت
العلوم صحيح  إَل تعز فأقاـ با١تدرسة اجملاىدية، كقرأ عليو اإلماـ نفيس الدين سليماف بن إبراىيم ىا ٜ٘ٚ

 . (ّ)البخارم ُب ثبلثة كعشرين ٣تلسان، كحضر القراءة ٚتع من العلماء كاالكابر كأجاز ٢تم
 . حاف  الم رب أبو القاسم العبدوس  الفاس  

إماـ الدنيا ُب كقتو: قاؿ: قرأت البخارم ُب حصار فاس اٞتديد ُب يـو كاحد، أبتدأتو بعد أذاف الفجر 
 . (ْ)لكختمتو بعد العتمة بقلي

  ىا ٕ٘ٛالحاف  اب  ح ر العسق ن  )ت.  
قاؿ اٟتافظ السخاكم: "كقع لشيخنا اٟتافظ ابن حجر أجل ٦تا كقع لشيخو اجملد اللغوم، فإنو قرأ صحيح 

 . (ٓ)البخارم ُب أربعُت ساعة رملية
  ىا ٖٜ٘برىان الّدي  إبراىيم ب  محمد البقاع  الحنبل  الشافع  )ت.  

كامبل ُب « البخارم»اد: أنو قرأ على البدر الغٌزم ُب األصوؿ كالعربية كغَت ذلك كقرأ عليو قاؿ عنو ابن العم
 . (ٔ)قَّٗشهر رمضاف سنة  ُُستة أياـ أك٢تا يـو السبت

  ىاٖٖ٘ٔااديب مص ف   اد  الرافع  )ت.  
ُب الببلغة )صل قاؿ األستاذ ٤تمد سعيد العرياف: كحسبك أف تعلم أف الرافعي مل يتهيأ لكتابة ىذا الف

                                 
 (. َُْٔ/ِ) ( فهرس الفهارسّّٔرقم ِٓٔ/ْطبقات الشافعية الكَبل ) (ّٗٓ/ُٕالسَت ) (ُ)
 (. َْ) وب. للزبيدمتركيح القلوب ُب ذكر ا١تلوؾ بٍت أي (ِ)
 (. ٔٗكعناية اليمانيُت بصحيح البخارم ) علم اٟتديث باليمن (ّ)
 (. َُْْ/ِ) فهرس الفهارس. لػ الكتاين (ْ)
  .(ُِٕقواعد التحديث ) (ٓ)
  .(ّٓٗسنة  ِٖٖ/َُشذرات الذىب ) (ٔ)
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حىت قرأ "صحيح البخارم" كلو قراءة دارس، كأنفق ُب ذلك بضعة عشر يومنا، كىو كقت قليل ال يتسع  (النبوية
للقارئ العجل أف يقرأ فيو "صحيح البخارم" قراءة تبلكة؛ فكيف بو دارسنا متمهبلن يقرأ ليتذكؽ ببلغة األسلوب 

عي الذم كاف يقرأ كل يـو ٙتاين ساعات متوالية ال ٯتل، فبل ينهض كدقة ا١تعٌت؟ كلكن ذلك ليس عجيبنا من الراف
 . (ُ)عن كرسيو حىت يػىٍوجىعىوي قػىٍلبيوي!

  م ٜٕٓٓالشيخ ن ار عبدالقادر ريان العسق ن  )ت(ِ) . 
بلغت ٤تبة الشيخ العظيمة لصحيح اإلماـ البخارم أنو كاف كثَتنا ما يردد عبارتو اٞتميلة: " إين ألتعبد ا 

قراءة صحيح البخارم كما أتعبده بقراءة القرآف"، كقاؿ مرة ُب ٣تلس: " لقد قرأت صحيح البخارم كمسلم أياـ ب
 . (ّ)ا١تاجستَت ُب ستة أياـ"

  :م  قرأ أو ختم  حيح البخاري ف  جوف الكعبة 
  ىا ٚ٘ٓٔالشيخ محمد عل  ب  محمد ب  ع ن الصديق  المك  )ت.  

تىٍمتيوي قاؿ عن نفسو: فقد شرفٍت ا أم  - تػىعىاَلىٰ بالتخصيص ٔتظهر ُب ذلك أبداهي من فضلو علٌي، فخى
 . (ْ)ُب جوفها ُب عاـ أربعُت كألف، كا ٯتن علينا بالتعريف كالعفو كالغفر كالتشريف -صحيح البخارم 

  ىا ٖٖ٘ٔالشيخ محمد ب  سليمان المصري الش ير بحسب اهلل ال رير )ت.  
كىذا نادر مل يسمع إال عن أفراد من  مكة كعابدىا ختم البخارم ُب جوؼ الكعبةقاؿ الكتاين: عامل 

 . (ٓ)األكلُت
  ىا ٖٗٔٔالشيُخ الع مُة المحدُث عبُد اهلل بُ  سالم البصري  المك   )ت.  

قارلء "صحيح البخارم" ُب جوؼ الكعبة ا١تشرفة، لو شرح عليو عزَّ أف يػيٍلقى ُب الشركح مثليو، لكن ضاؽ 
 الوقت عن إكمالو ٝتاه: "ضياء السارم". 

كمن مناقبو: تصحيحيو للكتب الستة حىت صارت نسختو ييرجىع إليها من ٚتيع األقطار كمن أعظمها 
 . (ٔ)"صحيح البخارم" أخذ ُب تصحيحو ٨تونا من عشرين سنة

                                 
 (. ُِٓ) حياة الرافعي (ُ)
من أبنائو  مع زكجاتو األربعة كإحدل عشر ٥تيم جباليا على منزلو ُب صهيوين الشيخ نزار رياف رٛتو ا ُب قصف جوم أيغتيل (ِ)

 . رٛتهم ا ٚتيعان رٛتة كاسعة. كبناتو تتجاكز أعمارىم ما بُت العامُت كاإلثٍت عشر عامان 

يجىاىً ْتث بعنواف:  (ّ)
يحىٌدثي نًزىار رىيَّاف كىجيهيوديهي ُب ًخٍدمىةً اٍلعىامًلي ا١ت

 (. ِِٗ) صىًحيًح اٍلبيخىارًمِّ  دي ا١ت
 (. َُٔٓرقم ُْٖ/ْ( خبلصة األثر. لػ ايب )ُٓالوجو الصبيح ُب ختم الصحيح. لػ ابن عبلف )( ْ)
 (. ُْٓرقم  ّٔٓ/ ُ) فهرس الفهارس (ٓ)
 (. ُٕٗ/ُ( فهرس الفهارس )ُِٓرقم  ِّٓ) التاج ا١تكلل (ٔ)

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%BA%D8%AA%D9%8A%D8%A7%D9%84
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%BA%D8%AA%D9%8A%D8%A7%D9%84
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B5%D9%87%D9%8A%D9%88%D9%86%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AE%D9%8A%D9%85_%D8%AC%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A7
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 : ل ائ  
  ىا ٖٕٛٔمحمد ب  عبد اهلل العلوي سل ان الم رب ااقص  )ت . 

اين: كمن اللطائف كما ُب " االشراؼ " انو كاف ٔتجلس البخارم فعطس كالقارلء يتلو يرٛتك ا قاؿ الكت
: إذا عطس أحدكم فليقل اٟتمد  على كل صىلَّٰى اي عىلىٍيًو كىسىلَّمى من حديث أيب ىريرة، قاؿ: قاؿ رسوؿ ا 

 حاؿ كليقل لو اخوه كصاحبو يرٛتك ا. 
  :ض ٛتدكف ابن اٟتاجكُب ذلك يقوؿ أبو الفي

 ع سااااااااااااات ورواي الحاااااااااااااديث يقاااااااااااااول
 

   
 يرحمااااااااااااااااااااا  اهلل قاااااااااااااااااااااول الرساااااااااااااااااااااول 

 فكااااااااااااااااااان الرسااااااااااااااااااول المشاااااااااااااااااامت إذ 
 

   
 (ُ)ع سااااااااااات وذلااااااااااا  أعظااااااااااام ساااااااااااول 

   ىا ٖٚٙٔمحمد ب  أحمد العلوي. )ت.  
 . (ِ)لو شرح اٟتديث األكؿ من صحيح البخارم كشرح اٟتديث األخَت منو

 ىا ٖٔٓٔالم رب  التونس  )ت  الشيخ أبو ال يث المعروف بالقشاش.  
قاؿ ايب: ككاف ٯتيل إَل ٖتصيل نسخ متعددة من البخارم، ككاف من ملتزماتو أنو ال يقبل ىدية من أحد 
إال إذا أىدل لو البخارم، فكاف يقبلو كيقابل مهديو بأنواع اإلحساف، كٚتع من نفائس الكتب ماال يعد كال 

 . (ّ)تبو ألف نسخة من البخارم٭تصى، كمن ٚتلة ما كجد ُب خزانة ك
  ىا ٖٖٕٔالسيد أحمد ب  عبداهلل الحسن  الصنعان  )ت.  

ٍب باعها، كعـز اٟتج كصرؼ ٙتنها نفقة لو بالطريق، ٍب عاد إَل  (صحيح البخارم)حصل ٓتطو نسخة من 
 . (ْ)صنعاء فتوُب عقيب رجوعو من اٟتج

 ٧تد ُب بعض العائبلت ا١تغربية كخاصة الشريفة منها  (جاء ُب كتاب )مدرسة اإلماـ البخارم ُب ا١تغرب
ٕتعل صداؽ الشريفات نسخة خطية نادرة من صحيح البخارم، كما حصل عند زكاج الشيخ ٤تمد الكتاين 
الشهيد بالشريفة اللة مليكة بنت ٤تمد ا١ترينية إذ كاف صداقو ٢تا نسخة خطية نفيسة من البخارم ظلت ٤تل 

ة الكتانية كمظهران من مظاىر العناية كاالىتماـ هبذا الكتاب العظيم، ككاف الزكاج ا١تذكور إعزاز كتكرًن لدل العائل

                                 
 (. ٕٓٓرقم  ّٖٗ/ ِ) فهرس الفهارس (ُ)
 (. ُٓٓ/ِ) إٖتاؼ ا١تطالع بوفيات أعبلـ القرف الثالث عشر كالرابع (ِ)
 (. َُّرقم ُٔٔ/ُ) خبلصة األثر ُب أعياف القرف اٟتادم عشر. للمحيب (ّ)
 (. ٔٓرقمِّٗ/ُ( نيل الوطر )ْ)
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بفاس ٔتحضر علماء فاس كمصلحائها كمثل ىذا ٧تده ُب تزكيج كثَت من بنات  ىػ(َُّٗ -ق َُّٖحوايل )
 . (ُ)األيسر ا١تغربية كخاصة األسر الشريفة كالعلمية

 حدثٍت أحد األفاضل عن زكاجو خطبت من بيتو صاّب ابنتهم فقبلوا  :يقول الشيخ عبدالرزا  البدر
يقوؿ ، ك١تا جاء موضوع ا١تهر قالت البنت أنا ال أريد منو مهران إال نسخةن من صحيح البخارم ما أريد غَت ىذا 

 كرزؽ منو ذرية صاٟتة -كيقوؿ الشيخ عبدالرزاؽ  -فاشًتيت نسخة من صحيح البخارم كقدمتها ككيتب العقد 
تػىعىاَلىٰ كى  وي انى حن بٍ رأيتهم صغاران رأيتهم بنفسي كأتوسم هبم خَتان بإذف ا سي 

(ِ) . 
  قدـ علينا الشيخ ادث أبو العبلء ٤تمود البخارم الفرضي بالقاىرة ُب طلب  :قال أبو حيان ااندلس

ا رأم صورة حسنة قاؿ اٟتديث ككاف رجبل حسنان طيب األخبلؽ لطيف ا١تزاح فكنا نسايره ُب طلب اٟتديث فإذ
 . (ّ)ىذا صحيح على شرط البخارم

  ىا ٜٔٗٔقال ااديب والمحقق الكبير محمود ال ناح  )ت.  
ـ(  ُٕٖٗ -ىػ ُُّٓحسبك أف تعلم أف طبعة "صحيح البخارم" العظيمة اليت طبعتها بوالؽ سنة )

 . (ْ)كانت على نفقة أحد التجار كىو ٤تمد حسن عيد

  رأيت ٓتط بعض الشيوخ الذين ٢تم علم كدين يقوؿ: مات البخارم بقرية : تيمية قال  يخ اإلس م اب
ٍرتػىٍنك فأرسل أٛتد  إَل أىل القرية يأمرىم أف ال يصلوا عليو ألجل قولو ُب " مسألة اللفظ " كىذا  -بن حنبل  -خى

توُب سنة ست كٜتسُت  عىٍنوي  رىًضيى اللَّوي من أبُت الكذب على أٛتد كالبخارم ككاذبو جاىل ْتا٢تما. فإف البخارم 
 . (ٓ)بعد موت أٛتد ٓتمسة عشر سنة

  ىا ٛٔٗٔقال الشيخ حماد اانصاري )ت.  
 . (ٔ)"إف ابن رجب أٌلف كتابو )شرح البخارم( ككصل فيو إَل اٞتنائز، ٍب ذىب ىو إَل اٞتنازة"

  ىا ٖ٘ٛٔقال محمد البشير اإلبراىيم  )ت.  
رىم ٭تملوف الشريعة كيقوموف بتحقيقها كفلسفتها كنشرىا، ككاف كاف أٛتد بن حنبل كطبقتو ُب عص

البيخارم كطبقتو يقوموف بالرحلة ٞتمعها كٖتريرىا كتصفيتها
(ٕ) . 

                                 
ما ذكر اإلماـ الذىيب أنو ييقاؿ: كانت البكر يكوف ُب جهازىا ذلك ( كمقابل ْٔٓ/ِ)مدرسة اإلماـ البخارم ُب ا١تغرب  (ُ)

 (.ّْٗ/ ٥ُِتتصر( ا١تزين. )السَت نسخة بػ )
 موجودة على النت باليوتيوب بعنواف )قصة طريفة ُب تيسَت ا١تهور يركيها الشيخ عبدالرزاؽ البدر(. ( ِ)
 (. ُُِالفوائد البهية ُب تراجم اٟتنفية. لػ اللكنوم )( ّ)
 (. ِّْ/ِ) مقاالت الطناحي (ْ)
 . (َِٖ/٣ُِتموع الفتاكل ) (ٓ)
 (. ُٕٔ/ِ) اجملموع ُب ترٚتة العبلمة ادث الشيخ ٛتاد بن ٤تمد األنصارم (ٔ)
 ( ط الغرب. ُِْ/ِ) آثىاري اإًلمىاـ ٤تيىمَّد البىًشَت اإًلبٍػرىاًىيمً ( ٕ)
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  ىا ٜٖٔٔالشيخ الع مة محمد ب  سالم البيحان  )ت.  
كاف للشيخ ٤تمد درس ُب مسجد العسقبلين بعدف ُب صحيح البخارم كقد أنشأ قصيدة بعد خركجو من 

 عدف إَل تعز كىو ٭تن إَل عدف كيتذكر حلقات العلم اليت كاف يديرىا ُب مسجد العسقبلين كُب مقدمتها: 
 وينااااااااااااااااات أعاااااااااااااااااي  فااااااااااااااااا  عااااااااااااااااادن

 
   

 اعظااااااااااااام مسااااااااااااا د وباااااااااااااو ا ااااااااااااات ال  
 ويناااااااااااات خ يبااااااااااااو والناااااااااااااس حااااااااااااول  

 
   

 قااااااااااااد اجتمعااااااااااااوا ليسااااااااااااتمعوا مقااااااااااااال  
 ويااااااااان الاااااااادرس يوماااااااااً فاااااااا  البخاااااااااري 

 
   

 (ُ)وفااااااا  سااااااابل السااااااا م ماااااااع الرجاااااااال  
 

 .نصرون ب  فتوح ب  حسي  ال  رّى  
قاؿ: مرضت مرضة أشرفت منها على ا١توت، كبعت فيها كتبان أدبية كغَت أدبية، كمن ٚتلتها صحيح 
البخارم، كصحيح مسلم، فذكرت ذلك بعد إفاقيت من مرضي ألىب القاسم بن القطٌاع، فغضب علٌى غضبان 

فيها عوض، كتًتؾ عندؾ الصحيحُت! ىل رأيت مسلما ٮترج شديدان كقاؿ: كنت تقنع ببيع كتب األدب، ف
 . (ِ)الصحيحُت من داره! كمل يزؿ يرٌدد ذلك حىت استحييت من نفسي كمن اٟتاضرين كندمت غاية الندـ

  قاؿ بن بطاؿ حدثٍت أبو بكر الرازم قاؿ كنت بأصبهاف عند أيب نعيم أكتب اٟتديث كىناؾ شيخ يقاؿ
ُب ا١تناـ  صىلَّٰى اي عىلىٍيًو كىسىلَّمى دار الفيتيىا فىسيعي بو عند السلطاف فسجن فرأيت النيب لو أبو بكر بن علي عليو م

قل أليب بكر بن علي يدعو  صىلَّٰى اي عىلىٍيًو كىسىلَّمى كجَبيل عن ٯتينو ٭ترؾ شفتيو بالتسبيح ال يفًت فقاؿ يل النيب 
عنو قاؿ فأصبحت فأخَبتو فدعا بو فلم يكن إال قليبلن  بدعاء الكرب الذم ُب صحيح البخارم حىت يفرج ا

 .(ّ)حىت اخرج. انتهى
  . قاؿ رجل للسلطاف الظاىر برقوؽ: ال تلتفت إَل ما ُب )البخارم( ك )مسلم( فإف أكثر ما فيها كذبه

 . (ْ)لقتلوه ـي بلى السَّ  وً يٍ لى قاؿ السلطاف: كاف البخارم كمسلم ُب زماف لو كذىبى أحده على النيب عى 
  اٞتامع الصحيح ": منصور بن ٤تمد  -أم اإلماـ البخارم  -قاؿ اإلماـ الذىيب: كآخر من ركل عنو "

البزدكم ا١تتوُب سنة تسع كعشرين كثبلث مائة. كآخر من زعم أنو ٝتع من البخارم موتا أبو ظهَت عبد ا بن 
                                 

 (. َُٗكعناية اليمانيُت بصحيح البخارم ) علم اٟتديث باليمن (ُ)
 (. ٕٕٗرقم  ّْٕ/ّ) إنباه الركاة (ِ)
: كىافى النَّيًبُّ صىلَّٰى اي عىلىٍيًو كىسىلَّمى يىٍدعيو ًعٍندى الكىٍربً ( ّْٔٔح ُُٓ/ُُ) فتح البارم (ّ)  عىًن اٍبًن عىبَّاسو رىًضيى اللَّوي عىنػٍهيمىا، قىاؿى

 :   «.َلَ ِإَلَو ِإَلل الللُو َرب  السلَمَواِت َواَاْرِض، َوَرب  الَعْرِش الَعِظيمِ َلَ ِإَلَو ِإَلل الللُو الَعِظيُم الَحِليُم، »يػىقيوؿي
 (. ِْٖ/ُ) درر العقود الفريدة. لػ ا١تقريزم (ْ)
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يثو عاليا: خطيب ا١توصل ُب "الدعاء" فارس البلخي ا١تتوَب سنة ست كأربعُت كثبلث مائة. كآخر من ركم حد
 . (ُ)للمحاملي؛ بينو كبينو ثبلثة رجاؿ

  .ااوقاف أو ااحباس عل  ُنسخ  حيح البخاري لقراءة أو تدري  أو ايرىا 
 .المحس  الحاج ادري  البحراوي  

ككتبها كُب الذم كقف قصره الكبَت كداره اٞتميلة لتكوف مقرا لدار اٟتديث اٟتسنية تدرس علـو السنة 
 . (ِ)مقدمتها صحيح البخارم

 . السل ان أبو العباس أحمد ب  محمد ب  الشيخ الوطاس  
حبس نسخة لتدريس اٞتامع الصحيح بشرح فتح البخارم، كقد حبس عليو ٢تذه الغاية نسخة من الشرح 

النسخة ٤تفوظة ٓتزانة  كقد كتبت كثيقة ٖتبيسو على أجزاء من النسخة ا١تذكورة كما تزاؿ ىػ(ْٕٖا١تذكور سنة )
 . (ّ)َُُالقركيُت ٖتت عدد 

  ىا ٗٔ٘الحسي  ب  محمد ب  فيرة الصدف  المعروف باب  سكرة السرقس   )ت.  
قاؿ القاضي عياض: قاؿ القاضي أبو علي بن سكرة لبعض الفقهاء: خذ الصحيح فاذكر أم منت أردت 

 ده أك أم سند أردت أذكر لك متنو.أذكر لك سن
ين: كذكركا أف صهره أبا عمراف موسى ابن سعادة ٝتع عليو الصحيح ٨تو ستُت مرة ُب نسختو قاؿ الكتا

ا١تعركفة بنسخة ابن سعادة، كىي من أحباس مكتبة القركيُت عندنا بفاس، كاف استعارىا السلطاف سيدم ٤تمد بن 
خرجها معو ا١توَل عبد اٟتفيظ للرباط، عبد الرٛتن فبقيت بدار ا١تخزف بفاس يسافر هبا ا١تلوؾ تَبكان كتيمنان إَل أف أ

كبعد خلعو صحبها معو لطنجة فبقيت بُت كتبو، كىي اآلف ٔتكتبة ا١تدرسة العليا بالرباط، كقفت عليها مراران 
 . (ْ)كنقلت منها
  ىا ٜٛٙمحمد ب  محمد ب  محمد القاض  أبو ال ود اإلع ازي )ت.  

 ا٠تطابة ّتامع إعزاز، ككتب ٓتطو لنفسو كلغَته من الكتب ناب ُب القضاء باعزاز مراران، كْتلب مرة، ككيل
ا١تبسوطة، ككتب ٨تو ٜتسُت مصحفان كل ذلك مع اشتغالو بالقضاء، ككقف نسخة من البخارم على طلبة 

 . (ٓ))إعزاز( قبل كفاتو

                                 
 (. َُْ/ٔ) تاريخ اإلسبلـ. لػ الذىيب (ُ)
 (. ٓٓٓ/ِ) مدرسة اإلماـ البخارم ُب ا١تغرب (ِ)
 (. ْٗص ْالعدد  ٗ( ٣تلة دعوة اٟتق )السنة ْٓٓ/ِ) مدرسة اإلماـ البخارم ُب ا١تغرب (ّ)
( ٕٖ/ُ) مدرسة اإلماـ البخارم ُب ا١تغرب( َٕٔ/ِ( فهرس الفهارس. للكتاين )ِّّ/ُ) الديباج ا١تذىب. البن فرحوف (ْ)

 (. ٗٗالتنويو كاإلشادة. لػ الكتاين )
 (. ُُ/ّ) الكواكب السائرة بأعياف ا١تئة العاشرة. لػ الغزم (ٓ)
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 ا اٞتد السيدة ا١تباركة زكج سيدن خناتة بنت الشيخ اايبر اا  ر بكار ب  عل  ب  عبد اهلل الم افرى
 . ىػ(ُُٗٓاألعظم موالنا إٝتاعيل سلطاف ا١تغرب )ت 

أكقفت أكقافا ذات باؿ منها دار اشًتهتا من أكالد العبلمة أيب ٤تمد عبد ا بن سامل البصرم بباب العمرة 
أحد أبواب ا١تسجد اٟتراـ ٔتا يقرب من ألف مثقاؿ ذىب مطبوعة كحبستها على طلبة ٮتتموف كل يـو ختمة من 

 . (ُ)ف، كعلى من يدرس صحيح أيب عبد ا البخارم كعينت ناظرا على الدار ا١تذكورةالقرآ
 كقاؿ الكتاين: الشريفة اللة خنانة ا١تغفرية زكجة السلطاف موالم إٝتاعيل. 

 . (ِ)أهنا حبست دكران بباب العمرة ُب أثناء حجها كذلك على من ٮتتم صحيح البخارم
  من األصوؿ ا١تعتمدة ُب األندلس ٤تيىبَّسنا ّتامع العدىٌبس من إشبيليو  - لصحيح البخارم - أ ل الَقْيظ

كىذا األصل جَبه ا من األصوؿ اليت اعتمدىا ضباطي  -طهرىا ا من دنس الكفر كأعادىا ا دار إسبلـ  -
 . (ّ)األندلسيُت ُب كقتو أبو بكر ابن خَت، كعارض كتابو اٟتافل بو، ٓتط أبيو خَتو رٛتهما ا

 . المحدث عيس  محمد ب  محمد ب  المحب الصالح  المقدس  
صنف شرحان على البخارم كلو نظم كنثر ككاف يقرأ الصحيحُت ُب اٞتامع األموم ُب نسختو اٟتسنة اليت 

 . (ْ)أكقفها ّتامع اٟتنابلة كحصل بو النفع
 البيضاء الذم بناه ٔتعسكر  )كىو كالد ٤تمد الكبَت( على جامع العُت أوق  الباي محمد ب  عثمان

 كقفية تضمنت ما يلي: 
 سلطانية ذىبا... للطلبة الذين ٭تضركف درس صحيح البخارم ُب كل سنة.  ْ* 
 رياال... لئلماـ َْ* 
 رياال... للخطيب َْ* 
 رياال... للمؤذنُت األربعة يتقاٝتوهنا َٖ* 
 . (ٓ)رياال... ١تدرس صحيح البخارم َْ* 

 ؼ ابسة على قراءة صحيح البخارم ٔتسجد جامع النجارين ٔتدينة مكناس، نسخة كيوجد ضمن األكقا
خطية، كاف ا١توَل سليماف يعتمدىا ُب قراءتو للصحيح. كىي تقع ُب أربعة أجزاء، من اٟتجم الكبَت، خطها 

رأة فطومة ـ( حبستها ا١تُّٗٔ/ ىػَُُٓمبسوط متوسط فرغ من نسخ اٞتزء األكؿ منها أكاخر ربيع الثاين سنة )
ـ( كما بإشهاد التحبيس ا١تكتوب ََُٕ/ ىػُُُُ) رمضافِٗبنت أٛتد العبدم على ا١تسجد ا١تذكور بتاريخ 

 .(ٔ)على أكؿ كرقة من اٞتزء األكؿ

                                 
 (. ُّٕرقم ِٓ/ّ) أعبلـ الناس ّتماؿ أخبار حاضرة مكناسإٖتاؼ ( ُ)
 (. ّٓٓ/ِ) مدرسة اإلماـ البخارم ُب ا١تغرب (ِ)
 (. ْٗ) إفادة النصيح ُب التعريف بسند اٞتامع الصحيح. لػ ابن ريشيد (ّ)
 (.ِٓ( جامع اٟتنابلة ا١تظفرم )ُٕٓ/ِ)القبلئد اٞتوىرية ُب تاريخ الصاٟتية. لػ ابن طولوف  (ْ)
 (. ِٔٓ/ُ) ا١توسوعة الثقافية اٞتزائرية. لػ أبو القاسم سعد ا (ٓ)
 . ـُُٗٗق/ مارس ُُُْالدركس اٟتسنية ٪توذج جديد لدراسة الكتاب كالسنة. لػ عفيف ٤تمد العرائشي. شعباف ( مقاؿ: ٔ)
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  .أقدم مخ وط لصحيح البخاري 
قاؿ الدكتور ٤تمود مصرم ُب ْتث لو مقدـ إَل مؤ٘تر ا١تخطوطات األلفية ٔتكتبة اإلسكندرية عاـ 

كيوجد ٥تطوطه  ىػ(ِٓٔـ( أف أقد ٥تطوط للبخارم موجود ُب دار الكتب القطريٌة، كيعود تارٮتو لسنة )ََِْ)
 ىػ(ُّٗآخر من ٣تموع ٥تطوطات ا١تستشرؽ )منجانا( موجود ُب كليات )سيلي أكؾ( كيعود تارٮتو إَل سنة )

 . (ُ)ىػ(َْٕكيوجد أيضان ٥تطوط آخر ُب دار الكتب ُب صوفيا كيعود تارٮتو إَل سنة )
ُب كل مكتبات ا١تخطوطات العربية « اٞتامع الصحيح»كذكر الدكتور فؤاد سزكُت: أنو توجد نسخ من 

ـ ٗٗٗـ/ َٖٗ - ىػَّٗق/َّٕتقريبا، كأقدـ نسخة نعرفها ىي قطعة ا١تستشرؽ منجانا، كىى نسخة من سنة 
 . (ِ)ـُّٔٗبركاية ا١تركزل، كىو أحد ركاة الفربرل نشرىا منجانا ُب كمَبدج 

 ُأول  طبعات  حيح البخاري(ٖ  . 

  :طبعات ال ند 
  ىػ(ُِٗٔصفحة( سنة ) ٖٕٗطبع ُب ٔتيب ُب ٙتاف أجزاء ٔتجلد كاحد )بػ . 
 ( َُٖٗق َُِٕطبع ُب دىلي ُب جزأين سنة .)ـ 
 : طبعات بوَل  
 ( َُِٖطبع ُب ثبلثة أجزاء سنة)ىػ . 
 ىػ(١ُِٖٔتكاكم )طبع ُب أربعة أجزاء مضبوطة بقلم ٤تمد بك ا . 
 ( ُِٖٗطبع ُب جزأين سنة .)ـ 
 ( ُِٔٗطبع ُب ٙتانية أجزاء سنة)ىػ . 
 أصدر السلطاف عبد اٟتميد الثاين أمره الشاىاين بطبعو كأف ىػ(ُُُّسنة ) كطبع ُب تسعة أجزاء .

سخ أخرل خبلفها ا١تعوؿ عليها ُب ٚتيع ركايات البخارم كعلى ن (ْ)يعتمد ُب تصحيحو على النسخة اليونينية

                                 
 (. ّ) ْتث: نيسىخ البخارم كالشبهات حوؿ كصو٢تا كصحتها. أركل أبا ا٠تيل( ُ)
  (.ِِٖ/ُالعلـو الشرعية ) - اث العريبتاريخ الًت  (ِ)
 (. ّٓٓ/ُ) يوسف سركيس( معجم ا١تطبوعات العربية كا١تٌعربة. لػ ّ)
ىػ(. قاؿ َُٕ)ت  النسخة اليونينية ىي للعبلمة ادث شرؼ الدين أبو اٟتسن علي بن ٤تمد الييونيٍت البعلبكي اٟتنبلي (ْ)

ية"، ىي أعظم أصل يوثق بو ُب نسخ "صحيح البخارم". كالنسخة "اليونينية" الشيخ أٛتد شاكر رٛتو ا: النسخة "الييونين
ىػ( عمدتو ُب ٖتقيق منت الكتاب كضبطو حرفنا حرفنا، ككلمة كلمة. كىذه ىي ِّٗىي اليت جعلها العبلمة القسطبلين )ت 

. )ٚتهرة مقاالت العبلمة أكَب ميزة لشرح القسطبلين ا١تسمى "إرشاد السارم"، كىو شرح معركؼ مشهور عند أىل العلم
 (. ُِٓ/ُالشيخ أٛتد ٤تمد شاكر 
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 ىػ(ُُّّق إَل ُُُّشهَتة الصحة كالضبط فطبعت ُب بوالؽ بالشكل الكامل كهبامشها تقييدات سنة )
ُب ىامش اليونينية ٓتط االصل ما نصو: عدد ما فيو من االحاديث " كبآخر صفحة كتب على ا٢تامش ما يأٌب: 

 . (ُ)سبعة آالؼ كمائتاف كٜتسة كسبعوف حديثا "

  :طبعات مصر 
 ( ُِٕٗطبع ُب عشرة أجزاء سنة)كىو طبع حىجىر هبامشها النور السارم من فيض صحيح البخارم  ىػ

 . اٟتمزاكم كىو شرح الشيخ حسن العدكم
 ( ػىُِٗٗطبع ُب أربعة أجزاء طبع حركؼ سنة - َُّٗ)هبامشها حاشية السندم.  ىػ 
  ات من شرحي القسطبلين كشيخ االسبلـ كطبع أيضا ُب أربعة أجزاء، كهبامشها حاشية السندم كتقرير

 . ىػ(َُِّك) ىػ(ََُّك) ىػ(ُِٗٗزكريا االنصارم ٔتطبعة ٤تمد مصطفى أعواـ )
 ( َُّْكطبع ُب أربعة أجزاء با١تطبعة ا٠تَتية سنة)ىػ . 
 ( َُّٓكطبع ُب أربعة أجزاء ٔتطبعة شرؼ سنة)ىػ . 

                                 
ـ( شيخ الشافعية بالديار ا١تصرية ٔتناسبة طباعة صحيح البخارم بأمر السلطاف ُُٗٗقاؿ الشيخ سليماف العبد )ت  (ُ)

ر العلماء الذين عبداٟتميد الثاين رٛتو ا ٔتطبعة مصر األمَتية على النسخة اليونينية ككاف الشيخ سليماف من ضمن كبا
 اختَتكا ليتولوا قراءة ا١تطبوع بعد تصحيحو ُب ا١تطبعة فقاؿ ىذه القصيدة. 

 إن رُماااااااااااَت َتحظَااااااااااا  باااااااااااالَقبول
 

 وَترَتِقاااااااااا  الاااااااااااشلرَف والَوِطياااااااااادْ  
 فَااااااااااااْلَ ْم َ اااااااااااِحيًحا للبخااااااااااااري 

 
 َتْكااااااااااااااااَتِس  الِعااااااااااااااا ل المِديااااااااااااااادْ  

 واْحَمااااااااااااااْد أمياااااااااااااار المااااااااااااااؤمني  
 

 وَف ااااااااااااالو الفْ ااااااااااااال الماااااااااااااا ِيدْ  
 َ ااااااااااَد الااااااااااشريعة فااااااااااِ  ااَنَاااااااااام 

 
 فَاااااااااااااَ  يَااااااااااااااَ ال ل اااااااااااااا َيشااااااااااااايدْ  

 أْحيَاااااااااااا ِلُسااااااااااانلة َخياااااااااااِر خلاااااااااااق 
 

 اهلل ِلْلُحْساااااااااااااااااااااااااااَن  يُاااااااااااااااااااااااااااارِيدْ  
 َعاااااااااااااااااَش الخليفااااااااااااااااُة َساااااااااااااااالماً  

 
 ولَنَااااااااااااا بااااااااااااو النا ْعَماااااااااااا  َت ِياااااااااااادْ  

 طُبِااااااااااااااااَع الُبخاااااااااااااااااري  طَبَاَعااااااااااااااااةً  
 

 فّاقّااااااااْت َعلَااااااااا  الاااااااااد ر النلِ ااااااااادْ  
 وَأفَاَضااااااااااااااااا ا وقْاًفاااااااااااااااااا َعلااااااااااااااااا  

 
 َمااااااااااْ  َيْسااااااااااَتِفيُد َوَمااااااااااْ  يُِفياااااااااادْ  

 فَاَنَظْمااااااااُت َنْظًمااااااااا قَااااااااْد َحااااااااَوى 
 

 التاااااااااريَخ فاااااااا  بَاْيااااااااِت الَقِصاااااااادْ  
 طَبَااااااااااااااااَع الُبَخااااااااااااااااااِريل َجيّاااااااااااااااااًدا 

 
 ُساااااااااااااااااااااْل انُنا عبادالحمياااااااااااااااااااااااادْ  

 لػ عمر الشريف(.  ٗٗ)أعبلـ منسية ص  
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  ىػ(َُّٗ -ق َُّٔ)كطبع ُب أربعة أجزاء با١تطبعة ا١تيمنية عامي . 

  :طبعات أوروبا 
 ( سنة )ـ(. ُٕٖٔطبع ُب ثبلثة أجزاء باعتناء األستاذ كرىل كذلك بػػػػ )ليدف 

  :طبعات ااستانة 
 ( ُِّٓطبع ُب ٙتانية أجزاء، طبعة مشكولة، با١تطبعة العامرة سنة)ىػ . 
 ( َُّْطبع أربعة أجزاء با١تطبعة ا٠تَتية سنة)ىػ . 
 ىػ(َُّٓزاء ٔتطبعة شرؼ سنة )طبع أربعة أج . 
 ( َُّٗق، َُّٔطبع أربعة أجزاء با١تطبعة ا١تيمنية عامي)ىػ . 
 ( ُِٗٔطبع ٙتانية أجزاء ٔتجلد كاحد سنة)كذلك بػ بومبام.  ىػ 
 ( ُب جزأين عامي )ىػ(َُِٖق، َُِٕطبع بػ )د٢تي . 
 ـ(. ُِٖٔنة )طبع ُب ثبلثة أجزاء باعتناء األستاذ كرىل، كذلك ُب )ليدف( س 
 ( ُِّٓطبع ُب ٙتانية أجزاء، طبعة مشكولةه، با١تطبعة العامرة سنة)ىػ . 
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   .قراءة  حيح البخاري ف  م ال  الملو  والس طي  واامراء 
  :أف تبدأ قراءة  ىػ(ٖٕٕككانت العادة من أيٌاـ األشرؼ شعباف بن حسُت )ت قاؿ ابن تغرم بردم

رمضاف، ك٭تضر قاضى القضاة الشافعىي، كالشيخ سراج الدين عمر البلقينىي البخارم ُب أكؿ يـو من شهر 
 . (ُ)كطائفة قليلة العدد لسماع البخارم، كٮتتم ُب سابع عشرينو

  ىػ(ِٖٓالشيخ اٌدث مشس الدين ٤تمد بن أٛتد بن معاَل اٟتبىت اٟتنبلى الدمشقى )ت . 
نابلة كأحد ندماء ا١تلك ا١تؤيد شيخ كأصحابو قدٯتا، كاف يقرأ البخارم عند السلطاف، كىو أحد فقهاء اٟت

 .(ِ)ككاٌله مشيخة ا١تدرسة ا٠تٌركبية باٞتيزة
  فقد كاف يكثر من ٝتاع صحيح البخارم، قاؿ زركؽ: كاف  ىػ(ْٕٗأما السلطاف أبو اٟتسن ا١تريٍت )ت

 . (ّ)خارم، قرأتو عليو مراتأحب األياـ إليو ٝتاع اٟتديث، يقرأ بُت يديو، ككاف يستكثر من ٝتاع جامع الب
  ار الفيحاء الَّيًت أىٍنشىأىىىا ذكر صاحب )االستقصا( أنو ُب سنة ًإٍحدىل كىٙتىىاًنُتى كىًمائػىتػىٍُتً كىألف كمل بًنىاء الدَّ

ًبَتىة حىسىنىة ا ٍلبناء كىاًسعىة ا١تقاعد كالفناء السٍُّلطىاف سىيِّدم ٤تيىمَّد رىًٛتىوي اللَّوي بآجداؿ من ظىاىر رًبىاط اٍلفىٍتح كىًىي دىار كى
اط اٍلفىٍتح يػيقىاؿ ًإنػَّهىا من أىخىوىات بديع اٍلمىٍنصيور كى١تا كمل بناؤىا أىمر السٍُّلطىاف رىًٛتىوي اللَّوي أىف ٮٍتتم ًفيهىا فػيقىهىاء رًبى 

ارًٌم أىكال كفقهاء سبل ثىانًينا فدخلناىا ُب ٚتيٍلىتهٍم كتقصينا مناز٢تا ك  مقاعدىا فػىرىأىيٍػنىا مىا مىؤل أبصارنا حسنا صىًحيح البيخى
عىة كإتقانا كىعىًجيب صىنػٍ

(ْ) . 
 فإذا كاف بعد صبلة ا١تغرب أجتمع  (ٓ)قاؿ الشيخ عثماف بن بشر كىو يتحدث عن سَتة اإلماـ سعود

الناس الدرس عنده داخل القصر ُب سطح مسجد الظهر ا١تذكور كجاء إخوانو كبنو عمو كبنوه كخواصو على 
هتم ٍب يأٌب سعود على عادتو فإذا جلس شرع القارئ ُب "صحيح البخارم" ككاف العامل اٞتالس للتدريس عاد

سليماف بن عبد ا ابن الشيخ ٤تمد بن عبد بن الوىاب فيالو من عامل ٨ترير كحافظ متقن خبَت إذا جلس يتكلم 
 . (ٔ)َتىا من إتقانو كحفظوعلى األسانيد كالرجاؿ كاألحاديث كطرقها كركاياهتا فكأنو مل يعرؼ غ

  ىػ(ََُِأبو القاسم علي الشاطيب )ت . 
قاضي اٞتماعة خطيب السلطاف أٛتد ا١تنصور السعدم كمدرس حضرتو بالقصبة السلطانية كاف يقرأ صحيح 
البخارم بُت يديو ُب شهر رمضاف ْتضور علماء اٟتضرة ككبار رجاؿ الدكلة كقد اشتهر ْتفظ الصحيح من كثرة 

 . (ٕ)أه كدرسوما قر 

                                 
 ىػ(. ِٕٖسنة َُْ/ ُْ( النجـو الزاىرة )ُ)
 ىػ(. ِٖٓسنة َِٗ/ ُْ( النجـو الزاىرة )ِ)
 (. ُِٕا١تسند الصحيح اٟتسن ُب مآثر موالنا أيب اٟتسن. لػ ابن مرزكؽ )( ّ)
 . (ُُٓ/ّاالستقصا ألخبار دكؿ ا١تغرب األقصى ) (ْ)
  ."ىػػُِِٗ -ق ُُِٕاإلماـ سعود بن عبد العزيز بن ٤تمد بن سعود "ىو ( ٓ)
  ىػ(.ُِِٗسنة  ِٖٓ/ُعنواف اجملد )( ٔ)
 (. ْْٗ/ِ) البخارم ُب ا١تغربمدرسة اإلماـ  (ٕ)
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  ىػ(ُِْٗالعبلمة سيدم ٤تمد ا١تهدم بن الطالب ابن سودة ا١ترم )ت . 
حامل لواء التحقيق، كقاضي مكناسة الزيتوف كنواحيها ككاف بديع الدقائق كالفهومات، غريب األْتاث 

ر الثبلثة مع ُب األشه« البخارم»كاإلشكاالت، مع اتساعو ُب العلم كتبحره، كالغوص على نفائسو، ككاف يقرأ 
 . (ُ)السلطاف موالم عبد الرٛتن، ٍب مع كلده موالم ٤تمد، ٍب مع كلده السلطاف موالم اٟتسن

  ـ. َُٗٗ/ قُِّٔكُب عهده السلطاف ا١توَل عبد العزيز ا١تتوَب سنة 
، كعُت لقراءة البخارم ٚتاعة من العلماء،  أمر بإنشاء قراءة صحيح البخارم كالشفا بفاس صبح كل يـو

هم القاضي عبد السبلـ ا٢توارم، كالقاضي ٤تمد ا١تدغرم العلوم، كالشيخ أٛتد بن ا٠تياط الزكارم، كلقراءة من
 . (ِ)الشفا ٤تمد ا٠تصاصي، كعبد اٟتي الكتاين، كرتب لكل كاحد منهم راتبا يوميان يقـو ّتل ضركرياتو

   :نظم  حيح البخاري 
 ٍعريكؼ ًبصىاًحب ا٠تٍىاؿ )ت اٛتد بن ٤تيىمَّد بن ٤تيىمَّد اٍلييٍمٌتى ا  . ىػ(ٍَُٓٔلمى

ابىة الَّذين ركل عىنػٍهيم البيخىارًٌم منظومة ُب اٍٟتساب لىوي منظومة ُب اٝتاء الصَّحى
(ّ) . 

  نظم الآلَل شرح تبلئيات البيخىارًٌم. لػ عبد الباسط بن رستم على بن على اصغر القنوجى ا٢ٍتًٍنًدٌم اٍلفىًقيو
 . (ْ)ػ(ىُِِّاٟتٍىنىًفٌي )ت
  لو ٖتفة ا١تسك الدارم لقارئ صحيح البخارم نظم فيو ىػ(ُِِّٛتدكف ابن اٟتاج السلمي )ت .

 . (ٓ)مقدمة ابن حجر
  ٍعدرًم البيوٍنعمىاين

ى
نظم رجاؿ البخارم. أليب عبدا ٤تمد بن مسعود بن ٤تمد الطاليب السمبليل ا١ت

 . (ٔ)ىػ(َُّّالسيوسي )ت 
  البيلقيٍت مناسبات ترتيب تراجم البخارم بقصيدة طويلة أك٢تا: نظم شيخ اإًلسبلـ عمر 

 َأتَاااااااا  فاااااااا  الُبخاااااااااِري حكمااااااااة فاااااااا  التالااااااااَراِجمِ 
 

  
 مناساااااااااااااابة فاااااااااااااا  الكتااااااااااااااِب ِمثاااااااااااااال البَااااااااااااااراِجمِ  

 . (ٕ)ذكرىا القىٍسطىبٌلين بأٚتعها 

                                 
 . (ُُْٔفيض ا١تلك الوىاب ا١تتعايل ) (ُ)
 . (ُُٔالدرر الفاخرة ٔتآثر ا١تلوؾ العلويُت بفاس الزاىرة. لػ ابن زيداف ) (ِ)
 (. َُٔ/ُ) ىدية العارفُت أٝتاء ا١تؤلفُت كآثار ا١تصنفُت (ّ)
  (.ْْٗ/ُ) ىدية العارفُت أٝتاء ا١تؤلفُت كآثار ا١تصنفُت (ْ)
 (. َُِ/ُ) إٖتاؼ ا١تطالع بوفيات أعبلـ القرف الثالث عشر كالرابع( ٓ)
٣تموعة ا١تخطوطات اإلسبلمية اإلماـ البخارم ككتابو اٞتامع ( النشرة الشهرية َِٓ) سوس العا١تة. لػ ٤تمد ا١تختار السوسي( ٔ)

 (. ِّٖ)الصحيح 
 (. ِٔ/ُ) إرشاد السارم لشرح صحيح البخارم( ٕ)
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   .م  يان يحف   حيح البخاري م  أىل العلم والخير والص ح 
 ىا ٜ٘ٗ يث الصدف  )ت أحمد ب  م يث ب  أحمد ب  م.  

قاؿ ابن بشكواؿ: كاف ٭تفظ صحيح البخارم كيعرؼ رجالو ك٭تضر الشورل كيذكر ُب اٟتديث كثَتا. ككاف 
 . (ُ)ثقة كثَت الصدقة

  هٖٚٗمحمد ب  يحي  ال ا مّ  السرقس ّ  )ت.   
رىًٛتىوي اللَّوي « ا١توطٌأ»كٌلو ك« صحيح البخارمٌ »قاؿ اإلماـ الذىيب: ككاف ٭تفظ 

(ِ) . 
  ىا ٗٔ٘الحسي  ب  محمد ب  فيرة الصدف  المعروف باب  سكرة السرقس   )ت.  

قاؿ ابن فرحوف: كاف إمامان ُب الفقو مولده بسرقسطة ككاف كثَت الفوائد غزير العلم كأخذ الناس عنو علمان  
 كثَتان، كاف موصوفان بالعلم كالدين كالعفة كالصدؽ. 

بو علي بن سكرة لبعض الفقهاء: خذ الصحيح فاذكر أم منت أردت قاؿ القاضي عياض: قاؿ القاضي أ
 . (ّ)أذكر لك سنده أك أم سند أردت أذكر لك متنو

  ىا ٖٓ٘عبد اهلل ب  عيس  الشيبان  )ت.  
من أىل قيًلنَّة حىيز سرقطة، ٤تدث حافظ متقن كاف ٭تفظ صحيح البخارم، كسنن أيب داكد عن ظهر قلبو 

ُب علم اللساف، كحفظ اللغة كأخذ نفسو باستظهار صحيح مسلم. كلو عليو تأليف حسن  فيما بلغٍت كلو اتساعه 
 . (ْ)مل يكلملو. كتوُب ببلنسية عاـ ثبلثُت كٜتسمائة

  ىا ٛٙ٘الحاف  المتق  عبد الرحيم ب  محمد ب  أحمد ب  حمدان اا ب ان  )ت . 
يقولوف: إنو كاف ٭تفظ الصحيحُت،  قاؿ ابن النجار: كاف من حفاظ اٟتديث، ٝتعت ٚتاعة من أصبهاف

ككانوا يفضلونو على اٟتافظ أيب موسى باٟتفظ. كقاؿ اإلماـ عبد ا اٞتبائي يقوؿ: كاف أبو ا٠تَت ٭تفظ البخارم 
 . (ٓ)كيقوؿ: من أراد أف يقرأ اإلسناد حىت أقرأ ا١تنت كمن أراد أف يقرأ ا١تنت حىت أقرأ أنا اإلسناد

  ُىا ٓٛ٘وُس  ب  عبد اْلُمؤم  )ت َأِمير اْلُمؤمِنيَ  ي.  
كىافى فىًقيها حىاًفظنا متفننا أًلىف أىبىاهي ىذبو كىقرف بًًو كبإخواتو أكمل رجاؿ اٟتٍىٍرب كا١تعارؼ فػىنىشىأى ُب ظيهيور ا٠تٍىيل 

فة أىكثر من ميلو ًإَلى اأٍلىدىب بىُت أبطاؿ الفرساف كىُب ًقرىاءىة اٍلعلم بىُت أفاضل اٍلعلمىاء كىكىافى ميلو ًإَلى اٟتًٍٍكمىة كالفلس

                                 
 (. ُِٖرقم ُٔ) ػ ابن بشكواؿالصلة. ل (ُ)
« ٤تمد بن ىاشم » كاٝتو بالصلة  َُِٗرقم ِٓٓالصلة. لػ ابن بشكواؿ )( ٓٗرقمّٗٓ/َُ) تاريخ اإلسبلـ. للذىيب (ِ)

 «(. ٭تِت » بإسقاط اسم أبيو 
 (. َٕٓ/ِ( فهرس الفهارس. للكتاين )ِّّ/ُ) الديباج ا١تذىب. البن فرحوف (ّ)
 قػىلىنَّة(. مادة  ِّٗ/ْ( معجم البلداف )ّّٗرقمَْٓ/ُُ( تاريخ اإلسبلـ )ْٗٔرقم ِٓٗ) الصلة. لػ ابن بشكواؿ (ْ)
 (. َُِٗرقم  ُُِّ/ْ) تذكرة اٟتفاظ (ٓ)
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كبقيو اٍلعيليـو كىيػيقىاؿ ًإنَّو كىافى ٭تفظ صىًحيح البيخىارًٌم كىكىافى ٭تفظ اٍلقيٍرآف
(ُ) . 

  ىا ٕٛ٘بِيبَ  ب  ُمَحملد ب  َعِلّ  ب  بِيبَ  الَعْبَدرّي الشاطب  )ت.  
ء من "صحيح اٍلبيخىارًٌم" ًٟتٍفظو إياه ككاف الفقيو قاضي شاطبة ٛتيد السَتة، مهابنا قىٌل ما يغيب عىٍنوي شي 

ميٍفتينا، ميفسرنا، مصنػِّفنا، لىوي آثار ُب األمر با١تعركؼ كقمع الباطل ألَّف األحاديث اليت انفرد هبا ميٍسًلم، كاختصر 
 . (ِ)"صحيح اٍلبيخىارًٌم"

 ىا ٜٓ٘القاسم ب  فيره ب  خل  ب  أحمد الرعين  الشاطب  )ت.  
ذىيب: كاف إذا قرئ عليو )ا١توطأ( ك )الصحيحاف(، يصحح النسخ من حفظو، حىت كاف يقاؿ: قاؿ اإلماـ ال

 . (ّ)إنو ٭تفظ كقر بعَت من العلـو
  ىا ُٜ٘٘مَحملد ْب  َعْبد اْلمل  ْب  زىر ْب  َمْرَوان ْب  زىر اايادي )ت.  

 من أىٍىل إشبيلية يكٌت أىبىا بكر. 
مىامىًة ُب كقتو مىعى اٟتٍىظ الوافر من اأٍلىدىب كاللغة كىاٟتًٍٍفظ ألشعار اٞتٍىاًىًليَّة كا١تولدين، قاؿ ابن اآلبار: انٍػفىرىدى بًاإٍلً 

ارًٌم أىسىانًيد كمتونا حا جوادا نػىفَّاعنا ّتاىو كىٔتىالىوي ككاف ٭تفظ صىًحيح البيخى  . (ْ)ككاف ٝتى

  ىا ُٕٔٙمَحملد ب  َيْخلْفت  ب  أحمد ب  تَاْنِفليت الي فثّ  )ت.  
قاؿ األبَّار: كاف فقيهنا، أديبنا، مقدِّمنا ُب الكتابة كالشِّعر. كيل قضاءى ميٍرًسيىةى، ٌٍب قضاء قػيٍرطيبة ككاف ٛتيدى السَتة 

 . (ٓ)ٚتيلى ا٢تيئة شديدى ا٢تيبة حيدٍِّثتي أنَّو كاف ٭تفظ "صحيح البخارٌم" أك معظمو، توٌُب بقيٍرطيبىةً 
 فاس عل  ب  عبد اهلل ب  محمد ال . 

( ٍب انتقل إَل مراكش كحضر ٣تلس ابن القطاف ٍب استقضي بشريش هِِٔالذم ظل قاضيان بشاطبة إَل )
كجياف كقرطبة كسبتة كفاس ٍب أغمات كريكة ٍب توَل قضاء النساء ٔتراكش كعرض عن ظهر قلب صحيح 

 . (ٔ)البخارم
 (  ىا ٔ٘ٙت اب  ق رال عل  ب  عبداهلل ب  محمد اانصاري الفاس  القرطب.  

 .(ٕ)استقضى بشريش كجياف كقرطبة ٍب توَل قضاء النساء ٔتراكش، عرض عن ظهر قلب صحيح البخارم
 

                                 
 (. ٗٗ/ُِ( السَت )ْٖٓرقم  َْٗ/ٓ( كفيات األعياف )ُٔٓ/ِ) االستقصا ألخبار دكؿ ا١تغرب األقصى (ُ)
 (. ْٗرقم  ْٕٓ/ُِ) تاريخ اإلسبلـ. لػ الذىيب (ِ)
 (. ُّٔرقم ُِٔ/ُِ) السَت( ّ)
 (. َِٕرقم  ٕٓ/ِ. لػ ابن اآلبار )التكملة لكتاب الصلة (ْ)
 (. ٕٓرقم  ِٖٔ/ُّ( تاريخ اإلسبلـ. للذىيب )ٓ)
اًلكي (ٔ)

ى
 (. َُ) عبد العزيز بن عبد ا. لػ معىلمىة الًفٍقو ا١ت

 (. ُْ( معجم ادثُت كا١تفسرين كالقراء با١تغرب األقصى )ٕ)
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  ىا ٖٙٙأبو اْلخ اب عمر ب  سعيد )ت.  
كىافى ٭تفظ جىامع البيخىارًٌم من الصًَّحيح عىن ظهر غيب. كقاؿ صاحب )طبقات ا٠تواص( أنو كاف ينقل 

 . (ُ)صحيح البخارم عن ظهر الغيب

  ىا ُٖٓٚموَس  ب  يلكحت المعمودي )ت.  
قاؿ ابن حجر: قػىرىأت ًٓتىط اٍبن مىٍرزيكؽ كىافى من أىعىاًجيب الزَّمىاف ُب اٍٟتًٍفظ يستظهر صىًحيح البيخىارًٌم حفظا 

ن ًبسىبىب ذىًلك مرىارنا حىىتَّ لقب البيخىارًٌم كىعرؼ هبىا كىكىافى يعرؼ اٍلفيريكع ا١تذىبية كىكىافى يٍقصد لبلفتاء بالرخص فامتح
 . (ِ)قىاؿى كىكىافى يٍعقد ٣تىاًلس اٍلًفٍقو ُب كل بلد دخلو

  ىا ٖٚٛأبو القاسم عبدالع ي  ب  موس  ب  مع   العبدوس  الم رب  )ت.  
 . (ّ)كاف سيدم أبو القاسم ٦تن فتح عليو ُب حفظ البخارم كالقياـ عليو نسخان كفهماى كقراءةقاؿ الكتاين:  

 َرِفّ  )ت عل  ب   .ىا ٗٗٛ  عثمان ب  عمر الدمشق  المش ور باب  الصلياْ
 قاؿ رضي الدين الغزم: اإلماـ العبلمة اٟتافظ الواعظ ا١تفسر النحوم األصويل عبلء الدين أبو اٟتسن. 

حفظ القرآف العظيم ٍب التنبيو كغَته من افوظات كاشتغل على مشايخ عصره ك٘تيَّز على أقرانو كمهر ُب 
 فنوف كحفظ اٞتمع بُت الصحيحُت كعرضو على مشايخ العصر، كصار ُب اٟتفظ كاحد عصره. ال

كأما صحيح البخارم فقد ضبطت عليو منو ٣تلدة على الغائب ُب كعظو حاؿ قراءٌب عليو من ٨تو ٜتسة 
 . (ْ)عشر سنة، كبلغٍت أنو اليـو يستظهره برمتو

  ىا ٖٜٓ)ت  أبو القاسم ب  عل  ب  قاسم ب  مسعود الشاطب.  
قاضى اٞتماعة ْتضرة مراكش، الفقيو، ا٠تطيب، ا١تدرس. ٝتع صحيح البخارل بُت يدل ا١تخدـك أىب 
العباس موالنا: أٛتد ا١تنصور الشريف اٟتسٌت، أحسن ا إليو ُب رمضاف. كاد ٭تفظ صحيح البخارم؛ من كثرة 

 . (ٓ)التكرار
 ىا ٕٖٜدي )ت محمد الشيخ الم دي ب  القائم بأمر اهلل السع.  

ثالث سبلطُت الدكلة السعدية بالسوس كمراكش. تزعم دراسة اٟتديث كضرب ا١تثل لذلك ككاف ٭تفظ 
 . (ٔ)صحيح البخارم باإلضافة إَل ديواف ا١تتنيب

                                 
 (. ِّْ( طبقات ا٠تواص. لػ الزبيدم )ِّٗ/ِ) وؾ ُب طبقات العلماء كا١تلوؾ. لػ هباء الدين اٞتيٍندمالسل( ُ)
 (. َُِْرقم  ّّٖ/ْالدرر الكامنة )( ِ)
 (. َُْْ/ ِ( فهرس الفهارس )ّ)
 (. ِّٓ) لػ رضي الدين الغزم. هبجة الناظرين إَل تراجم ا١تتأخرين من الشافعية البارعُت( ْ)
 (. ُّٗٓرقم  ِْٖ/ّ) ٟتجاؿ ُب أٝتاء الٌرجاؿ. لػ ا١تكناسيدرٌة ا (ٓ)
 ىػ(. ْٔٗكذكر أنو توُب سنة  ٖٓ/ٕ( األعبلـ. للزركلي )َُُ( معلمة القرآف كاٟتديث ُب ا١تغرب األقصى )ٔ)
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 ىا ٜٓٗمخلوف ب  عل  ب   الح البلبال  )ت.  
ة فحصل لو الرغبة ُب الطلب فسافر الفقيو اٟتافظ الرحلة، اشتغل بالعلم على كَب، على ما قيل، كترؾ التجار 

للغرب فأدرؾ ابن غازم كغَته فأخذ عنو كانتشر علمو كاشتهر بقوة اٟتافظة حىت ذكر عنو فيو العجب حىت قيل 
 . (ُ)إنو ٭تفظ صحيح البخارم

  ىا ٜٓ٘محمد مااوش أبو عبد الللو التونس  )ت.  
ا١تعقويل البارع، قرأ بتونس فحصل، ككاف أعلم أىلها عا١تها كفقيهها اإلماـ العبلمة الكبَت اٟتافظ اقق 

، دخل اسطنبوؿ فلقي علماءىا فأثنوا عليو عند  با١تعقوالت، ٍب ١تا أيخذت تونس خرج عنها، كرحل لبلد الرـك
السلطاف سليماف فأكرمو، كطلب منو اإلقامة هبا فامتنع، كرجع إَل مصر كاجتمع بعلمائها كتعجبوا من درجتو ُب 

 . (ِ)كذكر من حفظو أنو ٭تفظ صحيح البخارمالفنوف، 

  ىا ٜ٘ٙحس  ب  محمد ب  محمد ب  حس  اب  الم لق الشافع  )ت.  
عليو شهامة العلماء، كلو تصدير باألموم، ككاف ٮتتم ُب رمضاف كل سنة صحيح البخارم ٖتت قبة النسر 

 . (ّ)حفظان 
  ا ىٕٔٓٔأبو العباس أحمد ب  أب  المحاس  يوس  الفاس  )ت.  

 . (ْ)الفقيو العبلمة ا١تتفنن كانت تصحح عليو نسخ البخارم كمسلم من حفظو

  ىا ٙٗٓٔاإلمام المحدث أبو عبد اهلل محمد اب  الشيخ أب  بكر الدَلئ  )ت.  

العارؼ الطائر الصيت، عارفان بطرؽ االستدالؿ من الكتاب كالسنة كاالٚتاع كالقياس، مل يأؿ جهدان ُب 
ح مع اٟتفظ كالضبط كاالتقاف، ْتيث تصحح نسخ الكتب الستة من فيو كال سيما الصحيحاف، التصحيح كالًتجي

 . (ٓ)كمل يكن أحفظ منو ُب البوادم كاألمصار، كاف يعرؼ صحيح البخارم كيتقن ضبطو

  ىا ٚٗٔٔيحي  ب  عمر مقبول ااىدل ال بيدي )ت.  
سب إليو، ككاف ٭تفظ صحيح البخارم ٤تدث ديار اليمن كمفيت زبيد غلب عليو علم اٟتديث حىت ن

كمسلم، ككاف ُب معرفة اٟتديث كركايتو كاألسانيد كالصحيح كاٟتسن كالضعيف كشديد الضعف إمامان صلى خلفو 
 . (ٔ)أىل زمانو، كقدمو دىره على سائر أقرانو

                                 
 . (ْٕٕرقمَٖٔنيل االبتهاج بتطريز الديباج ) (ُ)
 . (ِْٕرقمَٗٓل االبتهاج بتطريز الديباج )ني( ََُْرقمّْٗ/ُ) شجرة النور الزكية ُب طبقات ا١تالكية (ِ)
 (. ُّٕ/ِالكواكب السائرة بأعياف ا١تئة العاشرة )( ّ)
 (. َّْ/ُشجرة النور الزكية ) (ْ)
 (. ُٖٗرقمّْٗ/ُ( فهرس الفهارس. للكتاين )ٓ)
 (. ُْٔرقمُُّٓ/ِ( فهرس الفهارس. للكتاين )ٔ)
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  ىإٙٔٔمحّمد ب  عبد اهلل ب  محّمد ب  فيروز الّتميمّ  ااحسائّ  )ت.   
فجلس الٌشيخ لئلقراء، « سوؽ البصرة»ُب جامعو اٌلذم بناه بػ « صحيح البخارمٌ »أف يقرأ  طلب منو اآلغا

كتكاثر ا٠تلق حىٌت ضاؽ ا١تسجد عنهم، فوٌسعو ألجل ىذا الٌدرس، كقد نقلنا قوؿ من حضر ذلك الٌدرس أٌف 
 . (ُ)بأسانيده من حفظو« صحيح البخارمٌ »الٌشيخ كاف ٯتلي 

  ىا ٕٕٔٔالفاس  )ت  أب  العباس أحمد ب  يوس. 
كاف إماـ كقتو، جدَّ ُب الطلب مع قوة اٟتفظ كتوقد الذىن، إَل أف صار نسيج كحده ال يدرؾ ُب ذلك 
شأكه، ككاف ال يشٌذ عنو شيء من حديث الصحيحُت منفردان بعلم اٟتديث ال ٬تارل فيو كال يبارل، حافظان 

و أحد٫تا، كلبلختبلؼ ُب لفظ منت أك سند تصحح نسخ ٟتديث الصحيحُت مستحضران ١تا اتفقا عليو كما انفرد ب
 . (ِ)البخارم كمسلم من حفظو

  ىا ٕٖٕٔإبراىيم ب  نا ر ب  جديد الّ بيرّي )ت.  
ذكر ابن ٛتيد صاحب السحب الوابلو أف الشيخ إبراىيم بن ناصر دخل عليو شخص ُب ىيئة بدكٌم 

اكرنا الٌشيخ ُب حٌقو كا١تنكرين لفعلو ىذا مع بدكٌم، فقاؿ: فتلٌطف بو الٌشيخ كاحتفل بو إَل الغاية فلٌما خرج ذ
، كىو من «صحيح البخارم»ىذا من رفقائنا ُب الطٌلب على شيخنا الٌشيخ ٤تٌمد بن فَتكز، ككاف ىذا ٭تفظ 

 . (ّ)أمراء األحساء آؿ ٛتيد
 وىو اسمو الحقيق   العّ مة المحدث المسند الراوية زي  العابدي  عبد القادر عرف بااا" بنعبد اهلل "

  اسماً مريباً )توف  بعد السبعي  ومائتي  وأل  .
قاؿ الكتاين: كاف حافظان حجة ُب السَتة النبوية ال يفوتو فيها سؤاؿ كإف أعضل، ٭تفظ البخارم متنان 

 كإسنادان. 
نساب العرب كقاؿ ابن زيداف: ٭تفظ البخارم متنا كسندان، ككذا صحيح مسلم، أعرؼ أىل زمانو بالتاريخ كأ

 . (ْ)كشيوخ ا١تذىب، طأطأت لو العلماء الرءكس
  ىا ٜٕٚٔمحمد اب  الشيخ أحمد )حميدة ااول  اب  حمودة ب  الخوجة )ت.  

الفقيو ادث اعتٌت كالده العبلمة بًتبيتو كتوجيهو كطلب العلم ّتامع الزيتونة ٍب كيل قضاء ا١تذىب اٟتنفي، 
  تطبيق األحكاـ على القضايا ٍب نقل إَل خطة الفتول ٍب إَل رئاسة الفتول. فأظهر العدؿ كالتحرم كا١تهارة ُب

ككاف ىذا اقق تقيا نقيا كرعا معدكدان ُب درجة اجملتهدين، خا٘تة ادثُت، » قاؿ ابن أيب الضياؼ ُب ٖتليتو: 

                                 
 . (ِٖٕٔرقم  ُِٓٔ/ّريد معرفة اٟتنابلة )تسهيل السابلة ١ت( ِٕٔرقم ّٕٗ/ّ) السحب الوابلة( ُ)
 (. ََِرقمَّٔ/ِ( فهرس الفهارس. للكتاين )ِ)
 (. ّّرقم ْٕ/ُ) السحب الوابلة( ّ)
 (. ُْٓرقم ُْٖ/ٓ) إٖتاؼ أعبلـ الناس ّتماؿ أخبار حاضرة مكناس( ّّّرقم ٕٕٓ/ِ)فهرس الفهارس  (ْ)
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 . (ُ)كاد أف ٭تفظ صحيح البخارم ألنو اٗتذ قراءتو كل يـو كردان 
   ىا ٖٗٓٔزين  ب  أحمد دح ن المك  الشافع  )ت الع مة أحمد ب.  

حفظ القرآف كىو صغَت، ٍب طلب العلم كأخذ عن كثَت من علماء ا١تسجد اٟتراـ اشتغل باإلفتاء كالتدريس، 
 . (ِ)كدرس اٟتديث كالسَتة، حىت قالوا: صار صحيح البخارم عنده كالفاٖتة

  ىا ٖٕٖٔالسيد عبد الصمد الس سوان  )ت.  
العامل الفقيو عبد الصمد بن غالب حسُت اٟتسيٍت السهسواين أحد الفقهاء اٟتنفية، كلد كنشأ الشيخ 

بسهسواف كسافر للعلم إَل بدايوف، كقرأ أكثر الكتب الدرسية على الشيخ عبد القادر بن فضل رسوؿ العثماين 
خارم فحفظ معظمو كمل يزؿ كبعضها على غَته من العلماء، ككاف حفظ القرآف الكرًن ٍب اشتغل ْتفظ صحيح الب

 . (ّ)باذالن جهده ُب ذلك إَل أف توُب
  ىا ٖٖٖٔعبد الكبير ب  محمد ب  عبد الكبير الحسن  اإلدريس  الكتان  )ت.  

ككاف حلسان من أحبلس العلماء كالصاٟتُت، بيتو كزاكيتو موطنان ٢تم، ألفوه كقصدكه من ا١تشارؽ كا١تغارب، 
االن كأعماالن حركو كسكونان، حىت ٕتسدت بو، ال مذىب لو كال طريقة دكف الكتاب ٤تكمان للسنة ُب أحوالو أقو 

كالسٌنة، كتابو ا١تصحف. مات كىو يكتب القرآف ُب اللوح مع أنو كاف شديد اٟتفظ لو من صغره، كديوانو 
دة يستحضر الصحيح، ختمو ٨تو ا٠تمسُت مرة ما بُت قراءتو لو على ا١تشايخ كإٝتاع لو، ككاف يعرفو معرفة جي

نوادره ك٥تبآتو، كيستحضر " فتح البارم " استحضاران عظيمان، كأًب ٝتاعى كإٝتاعى الكتب الستة، كمل يبق بفاس ُب 
ـى عليها قياـ النقاد ا١تهرة،  عصره كال با١تغرب من ًبَّ لو ذلك، يعرؼ الناس لو منةى إحياء السٌنة ككتبها بفاس كالقيا

 . (ْ)صابع يدهيستحضر أحاديث الكتب السٌتة كأ
   ىا ٖٖٛٔالشيخ إبراىيم الحمد ال اسر )ت.  

( ككاف طويبلن ملئ اٞتسم قمحي اللوف كٌث اللحية، تعلم القراءة كالكتابة ىػُُِْكلد ُب مدينة بريدة عاـ )
كحفظ القرآف عن ظهر قلب، كىو ُب سن مبكرة كتفرغ لطلب العلم كمشاٮتو الشيخ ٤تمد بن عبد ا بن سليم 

يخ ٤تمد بن عمر بن سليم، ٍب انتقل من بريدة لطلب العلم فسافر إَل دمشق كالـز علماء اٟتنابلة ُب اٞتامع كالش
األموم ٍب إَل نابلس كجالس علماءىا ٍب انتقل إَل العراؽ كاتصل بعلمائها من اٟتنابلة ٍب انتقل إَل مكة ا١تكرمة 

ككاف من ابرز العلماء علمنا، كمعرفة ُب الفركع كاألصوؿ كاٟتديث  فا١تدينة ا١تنورة كالـز العلماء إَل أف عاد إَل بريدة
 . (ٓ)كالتفسَت كيقاؿ: إنو ٭تفظ الصحيحُت عن ظهر قلب

                                 
 (. ُِٕرقم ِٕٓ/ِ) تراجم ا١تؤلفُت التونسيُت( ُ)
 (. ُّٗرقم َّٗ/ُ) فهرس الفهارس( ِ)
 (. ُِٖٕ/ٖ) اإلعبلـ ٔتن ُب تاريخ ا٢تند من األعبلـ ا١تسمى بػ )نزىة ا٠تواطر كهبجة ا١تسامع كالنواظر( (ّ)
 (. َِْرقم  ْٕٓ/ِفهرس الفهارس. للكتاين )( ْ)
 (. ِٖٕ/ُ( علماء ٧تد. لػ البساـ )ٕٖ/ّمعجم أسر بريدة. العبودم )( ٓ)
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   محمد ب  يوس  ب  عبد الرحم  الم رب  المرايش  البيبان  بدر الدي  الحسن  محدث الشام ف
  .ىا ٖٗ٘ٔعصره )ت 

ف بيت من متوف العلـو ا١تختلفة، كانقطع للعبادة أل َِحفظ الصحيحُت غيبان بأسانيد٫تا ك٨تو 
 . (ُ)كالتدريس
  ىا ٖٔٙٔالشيخ عبداهلل ب  محمد ب  منصور الم رودي )ت.  

 قاؿ الشيخ عبدا بن عبدالعزيز العقيل: كاف شيخنا عبدا ا١تطركدم ٭تفظ صحيح البخارم سندان كمتنان. 
ه ككثَتان من أحاديث األمهات، كقد ركيت ىذا ا٠تَب كقاؿ البساـ: كاف ٭تفظ صحيح البخارم بأسانيد

بالتواتر من أصحابو كزمبلئو الذين كانوا يستمعوف قراءتو كبأيديهم نسخ الصحيح، كىو خَب مقبوؿ يفيد القطع 
 . (ِ)بصحتو
  ىا ٜٖٛٔالشيخ محمد ب  عبدالرحم  ب  عل  ب  سند )ت.  

لو من العمر ثبلث سنوات كتلقى علومو األكَل على يد ق كنشأ هبا، ككف بصره ك َُّٖكلد ُب الزبَت عاـ 
 مشايخ بلده. 

 . (ّ)يقوؿ ا١تًتجم لقد حفظت ا١تعلقات السبع، كحفظ صحيح البخارم ككثَت من ا١تتوف العلمية
  ىا ٜٓٗٔالشيخ عبداهلل ب  محمد الدوي  )ت.  

 . قاؿ البساـ: كاف كاسع األفق، جيد الفهم كاٟتفظ ١تا يقرأ كييلقى عليو
كحصل بينهما نقاش علمي، فلما انتهى  ىػ(ُّٕٗاجتمع بو الشيخ األلباين ُب ا١تدينة ا١تنورة كذلك عاـ )

 قاؿ الشيخ األلباين: أنت أحفظنا ك٨تن أجرأ منك. 
ُب رمضاف سألو بعضهم ىل ٖتفظ األمهات الست،  ىػ(َُْٔكعندما كاف ُب مكة كذلك ُب عاـ )

 . (ْ)يشتهر عنو فقاؿ: نعم، كلكن صحيح مسلم ٭تتاج إَل إعادةفأجاب بتواضع، ككأنو اليوٌد أف 
 .محمد أحمد ب  محمد الملقب بالبحر  

، ككاف ٭تفظ )صحيح البخارم( كامبلن  ي بالبحر: لتبٌحره ُب العلـو عم الشيخ ٛتاد األنصارم كشيخو ٝتي
 . (ٓ)بأسانيده

منت البخارم كالفاٖتة كىو ُب سٌن ا٠تامسة  كقاؿ أيضان: فإٌف عمِّي ٤تمد أٛتد ا١تلٌقب بالبحر كاف يسرد

                                 
 (. ُٕٓ/ٕزركلي )األعبلـ. لل( ُ)
 (. ٔ( النوافح ا١تسكية من األربعُت ا١تكية. لػ ٤تمد الٌتكلو )َِٓ/ْ)علماء ٧تد. لػ البساـ  (ِ)
 (. ْٕ/ٔ)علماء ٧تد. لػ البساـ  (ّ)
 (. ّٕٖ/ْ)علماء ٧تد. لػ البساـ  (ْ)
 (. ِِٔ/ِ( ك )ُِٖ/ُ) اجملموع ُب ترٚتة العبلمة ادث الشيخ ٛتاد بن ٤تمد األنصارم (ٓ)
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 . (ُ)كالتسعُت
 كحضر شاب عجمي من ببلد تَبيز كخراساف يزعم أنو ٭تفظ " البخارم " ك " قال الحاف  اب  يثير :

مسلما " ك " جامع ا١تسانيد " ك " الكشاؼ " للز٥تشرم كغَت ذلك من ٤تافيظ ُب فنوف أخر، فلما كاف يـو 
عىلىيَّ من أكؿ "  -ُب اٞتامع األموم باٟتائط الشمايل منو عند باب الكبلسة  -رجب قرأ األربعاء سلخ شهر 

صحيح البخارم " إَل أثناء كتاب العلم منو من حفظو، كأنا أقابل عليو من نسخة بيدم فىأىدَّل جيدا، غَت أنو 
كثَت من العامة كا٠تاصة،   ييصحف بعض الكلمات ًلعيٍجمو فيو، كرٔتا ٟتن أيضا ُب بعض األحياف، كاجتمع خلق

كٚتاعة من ادثُت، فأعجب ذلك ٚتاعة كثَتين، كقاؿ آخركف منهم: إف سرد بقية الكتاب على ىذا ا١تنواؿ 
 . (ِ)العظيم جدا

    حتفل بختم  حيح البخاري أو  رحو. ام 
 : الحاف  اب  ح ر العسق ن  

ٜتسان كعشرين  ، مكث ابن حجر ُب تأليفو(ككتابو فتح البارم شرح صحيح البخارم )ٜتسة عشر ٣تلدان 
، ك١تا أًب التأليف ىػ(ُِْٖب غرة رجب سنة ) كانتهى منو ىػ(ُٕٖسنة، حيث بدأ التأليف فيو ُب أكائل سنة )

 ككاف يومان عظيمان.  عمل مأدبة كدعا إليها أىل قلعة دمشق،
حضر من العلماء، كالقضاة، السخاكم: ككاف يومان مشهودان مل يعهد أىل العصر مثلو ٔت قاؿ تلميذه

الذىب، ككاف ا١تستغرؽ ُب الوليمة ٜتس مائة  كالرؤساء، كالفضبلء، كقاؿ الشعراء ُب ذلك فأكثركا، كفرؽ عليهم
 . (ّ)مطارحة أدبية... إَل آخر ما قاؿ، انتهى دينار، ككقعت ُب ذلك اليـو

 ( ْٕٗكُب رىجىب سنة)ارًٌم ًعٍند اأٍلىمً  ىػ َت الصَّاّب الفخاف اٟتبشي بًًقرىاءىة اٍلعىبلمىة ختم صىًحيح البيخى
القىاًضي ٚتاؿ الٌدين ٤تجمد ا١تهاٯتي كىعمل الفخاف ٠تتمو ًضيىافىة عىًظيمىة كىأىٍنشىأى القىاًضي ا١تهاٯتي ُب فضل البيخىارًٌم 

ا ذىًلك اٍليػىٍوـ على ريؤيكس االشهاد ا الفخاف قػىرىأىىى  . (ْ)خٍطبىة كىذكر ُب آخرىى

  ترى  حيح البخاري بثم  اال . م  ا  
 . اامير ميمون اب  ياسي  

 ىػ(ْٕٗعيٍت بالركاية كٝتاع العلم كلو رحلة حج فيها كٝتع ٔتكة من أيب عبد ا الطَبم صحيح مسلم سنة )
كٝتع هبا أيضان من أيب مكتـو بن أيب ذر ا٢تركم صحيح البخارم ُب أصل أبيو أيب ذر كابتاعو منو ٔتاؿ جزيل 

 كصلو إَل ا١تغرب. فأ
كاف ميموف بن ياسُت من أمراء ا١ترابطُت رغب »كذكر اٟتافظ السلفي أبا مكتـو ىذا ُب كتابو الوجيز فقاؿ: 

                                 
 (. ّٖٗ/ُ) اجملموع ُب ترٚتة العبلمة ادث الشيخ ٛتاد بن ٤تمد األنصارم (ُ)
 ىػ(. ّٕٔسنة  َّٗ/ُْ) البداية كالنهاية (ِ)
 (. ُٓرقمَُٓ) البدر الطالع( ّ)
 (. ِٖٔ) عن أخبار القرف العاشر النور السافر( ْ)
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ُب السماع منو ٔتكة كاستقدمو من سراة بٍت شبابة، كهبا كاف سكناه كسكٌت أبيو أيب ذر من قبلو. فاشًتل منو 
يب إسحق ا١تستملي كغَته ّتملة كبَتة كٝتعو عليو ُب عدة أشهر صحيح البخارم أصل أبيو الذم ٝتع فيو على أ

 . (ُ)«قبل كصوؿ اٟتجيج 
  ىا ٜٕٔٔأحمد ب  محمد ب  نا ر الدرع  التمَكروت  )ت.  

قاؿ الكتاين: كاف ٦تن نصر السٌنة ُب ا١تغرب، كحبذ أعما٢تا كآداهبا، كتعصب ٢تا تعصب الغيور ا٢تصور. 
لد ٠تص جلها من رحلة شيخو العياشي، ككاف قائمان على البخارم كغَته من الكتب ككاف كلو رحلة حجازية ُب ٣ت

اٟتديثية استنساخان كقراءة كشراء من ا١تشرؽ كا١تغرب، ْتيث يضرب ا١تثل ٔتكتبة زاكيتو اليت بدرعة، كُب " الركض 
ر حجاتو مائة مثقاؿ ذىب من الزاىر ": " أنو كاف معتنيان بشراء الكتب كاقتنائها حىت قيل انو اشًتل ٔتصر ُب آخ

 . (ِ)الكتب، كال ٯتنعها من مستحقها حىت انو اشًتل نسخة من صحيح البخارم ٔتكة بثبلثة كسبعُت مثقاؿ ذىبان 
 ُب رحلتو إَل طرابلس عند رجل يقاؿ لو أبو الطبل على   عثر الشيخ محمد ب  عبد الس م النا ري

لد كاحد ٓتط اٟتافظ الصدُب شيخ القاضي عياض قاؿ: كتب نفيسة منها نسخة من صحيح البخارم ُب ٣ت
فراكدتو على إبدا٢تا بنسخة جليلة مذىبة يناىز ٙتنها السبعُت دينار ُب جزء أيضان فأىب، كعرضت عليو الثمن 

يع مضعفان فأىب، كيأىب ا إال ما يريد. " ٍب ٛتلتٍت الغَتة كاٟتمد  على أف أبلغت خَبه المامنا ا١تنصور أيب الرب
سيدنا سليماف ابن ٤تمد، فوجو إليو حسبما شافهٍت بو ألف مثقاؿ أك لاير الشك مٍت فأجابو من ىو بيده أنو 
يقدـ بو ٟتضرتو، كما منعو إاٌل فتنة الًتؾ فيما بُت تونس كاٞتزائر، ٍب ١تا طاؿ األمر أعاد الكىٍتبى بذلك، كإَل اآلف 

 . (ّ)مل يظفره ا بو"
  هٖٙ٘عمر ب  أب  اا عث الحاف  السمرقندي )ت  إسماعيل ب  أحمد ب.   

قاؿ ابن عساكر: كاف لو ٓتىٍته ُب بيع الكيتيب، باع مرة " صحيحي البخارم " ك" مسلم " ُب ٣تلَّدة لطيفة، 
 . (ْ)ٓتٌط اٟتافظ أيب عبد ا الصُّورٌم بعشرين دينارنا

 ( الظافر عامر بن عبدالوىاب الطاىرم، أمر بعناية ا١تلك  ىا ٜٔٓو ل فتح الباري إل  اليم  ف  سنة
 . (ٓ)أف ييشًتل لو من مكة ا١تشرفة ٔتائة كٜتسُت أشرفيا ذىبا

 

                                 
. لػ عبدا  ( النبوغ ا١تغريب ُب األدب العريبٖٓر اجملاز كاجمليز )( الوجيز ُب ذكُٕٗ/ِالتكملة لكتاب الصلة. لػ ابن األبار )( ُ)

 (. ْٕ/ُكنوف )
 (. ّٓٓرقم ٕٕٔ/ِ) فهرس الفهارس( ِ)
 (. ّْٔرقم َٕٗ/ِ( فهرس الفهارس )ِِا١تزايا فيما أحدث من البدع ُب أـ الزكايا. لػ الناصرم ) (ّ)
 (. َّ/َِ)( السَت ِٕٔرقم  َٓٔ/ُُتاريخ اإلسبلـ لػ الذىيب ) (ْ)
 (. َُِكعناية اليمانيُت بصحيح البخارم ) علم اٟتديث باليمن (ٓ)
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   .برية  حيح البخاري عل  م  يرويو 
 قاؿ الشيخ أبو بكر بن ٤تمد عارؼ خيوًقَت. 

بت بركة عليك ُب النسخ ا١تعتَبة ا١تعتمدة الصحية سيما الكتب الستة كأنفعها صحيح البخارم لقد جرٌ 
 . (ُ)قراءتو ركاية

   البخاري.  حيح م  مات وىو يقرأ 
  ىا ٛٔٛمحمد ب  عمر ب  الفتوح التلمسان  )ت.  

عبلمة كرع ناسك زاىد منقطع للعبادة يأكم إَل ا١تساجد ا٠تالية كيعمرىا بتبلكة القرآف العظيم، حسن 
 ا١تنظر، نظيف الثياب. 

ن كىو يقرأ البخارم با١تسجد األعظم، فحمل لبيتو ُب ا١تدرسة فلقن توَب مطعونا عاـ ٙتانية عشر كٙتا٪تائة طيع
 . (ِ)عند ا١توت، فقاؿ ١تن لقنو: الشغل بالذكر عن ا١تذكور غفلة

  ىا ٘ٓ٘اإلمام أب  حامد ال  ال  )ت.  
 قاؿ شيخ اإلسبلـ ابن تيمية عنو: ك٢تذا ٕتد أبا حامد مع فرط ذكائو كتأ٢تو، كمعرفتو بالكبلـ كالفلسفة،

كسلوكو طريق الزىد كالرياضة كالتصوؼ ينتهي ُب ىذه ا١تسائل إيل الوقف، ك٭تيل ُب آخر أمره على طريقة أىل 
 . (ّ)الكشف، كإف كاف بعد ذلك رجع إيل طريقة أىل اٟتديث، كمات كىو يشتغل ُب صحيح البخارم

، انتهى آخر أمره إَل الوقف كاٟتَتة ُب كقاؿ ابن أيب عز اٟتنفي ُب شرح الطحاكية: ككذلك الغزايل رىًٛتىوي اللَّوي  
، فمات كالبخارم صىلَّٰى اي عىلىٍيًو كىسىلَّمى ا١تسائل الكبلمية، ٍب أعرض عن تلك الطرؽ كأقبل على أحاديث الرسوؿ 

 . (ْ)على صدره

                                 
 (. ِٖٗٗرقم ُٕٕٗ/ّ( تسهيل السابلة )َٖثبت األثبات الشهَتة. لػ الشيخ أبو بكر خوقَت )( ُ)
 (. ٕٕٔ/ّ) إٖتاؼ أعبلـ الناس ّتماؿ أخبار حاضرة مكناس( ِ)
  (.ُٖٗا١تنطقيُت ) الرد على( ُِٔ/ُ) درء تعارض العقل كالنقل (ّ)
ىػ(: ككانت خا٘تة أمره ُْٔ)ت الصَّرًٍيًفٍيًٍتُّ اٟتىٍنبىًليُّ ( كقاؿ أبو إسحاؽ ُٕٕ) شرح العقيدة الطحاكية. لػ ابن أيب العز اٟتنفي (ْ)

ا١تنتخب )إقبالو على طلب حديث ا١تصطفى ك٣تالسة أىلو كمطالعة الصحيحُت للبخارم، كمسلم اللذين ٫تا حجة اإلسبلـ 
 . (ُُٔرقم ٕٔكتاب السياؽ لتاريخ نيسابور. ص  من
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  ونسخاً  بصحيح البخاري سماعا ورواية عناية النساء . 
  ا ىٖٙٗيريمة بنت أحمد ب  محمد المروزية )ت.  

الشيخة، العا١تة، الفاضلة، ا١تسندة، أـ الكراـ كرٯتة بنت أٛتد بن ٤تمد بن حاًب ا١تركزية، اجملاكرة ْتـر ا. 
 ٝتعت: من أيب ا٢تيثم الكشميهٍت )صحيح البخارم(، 

 . (ُ)ركت )الصحيح( مرات كثَتة؛ كماتت بكران مل تتزكج أبدا
 . (ِ)بن األثَت: انتهى إليها علٌو اإلسناد للصحيحقاؿ الزركلي: كانت تركم صحيح البخارم كقاؿ ا

 . (ّ)كقرأ ا٠تطيب البغدادم ٔتكة على كرٯتةى ا١تركزية صحيح البخارم ُب ٜتسة أياـ
  ىا ٛٗ٘ ريفة بنت أحمد ب  عل  القاري النسوي المروزية )ت.  

 . (ْ)ٝتعت )البخارم( من الكشميهٍت كما ذكره ابن نقطة كقاؿ كٝتاعها صحيح
  ىا ٘ٔٙينب بنت عبد الرحم  ب  الحس  ال رجان  الّشعري )ت ز.  

ـٌ ا١تؤيد: فقيهة، ٢تا اشتغاؿ باٟتديث. أخذت عن ٚتاعة من كبار العلماء، ركاية كإجازة. كلدت كتوفيت  أ
 بنيسابور، كانقطع ٔتوهتا إسناد عاؿ ُب اٟتديث. 

 . (ٓ)قاؿ ابن نقطة: ٝتعت صحيح البخارم
  ىا ٙٔٙمحمد ب  علّ  ب  أب  االٍب الَعْبَدريِّ )ت ُأم  الع ِّ بنُت.  

رىكىٍت عن أبيها كمن مىٍركيٌاهًتا عنو "صحيح البخارم" قرأىٍتو عليو بلفًظها مرَّتُت
(ٔ) . 

  ىا ٔٗٙيريمة بنت عبد الوىاب أم الف ل القر ية ااسدية )ت.  
الطلبة، ال ٘تل من الركاية. ركت )الصحيح( قاؿ اإلماـ الذىيب: كانت امرأة صاٟتة جليلة، طويلة الركح على 

 . (ٕ)غَت مرة
  ىا ٜٓٚزينب بنت مظفر ب  أحمد اادم  )ت.  

 قاؿ اإلماـ الذىيب: كانت تكتب، كقابلت صحيح البخارم مع زكجها. 

                                 
 (. ِّّ/ُٖ( السَت )ُ)
 (. ِِٓ/ٓ( األعبلـ. للزركلي )ِ)
 (. ِِِ/ّ) تذكرة اٟتفاظ (ّ)
 (. ٖٓٔرقم ْٗٗ)التقييد ١تعرفة ركاة السنن كا١تسانيد. لػ ابن نقطو  (ْ)
 (. ٖٖٔرقم َُٓ)ػ ابن نقطو ( التقييد ١تعرفة ركاة السنن كا١تسانيد. لٔٔ/ّاالعبلـ. للزركلي ) (ٓ)
 (. ُْٗ/ُّتاريخ اإلسبلـ. لػ الذىيب ) (ٔ)
 (. ّٗ/ِّ( السَت )ٕ)
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 . (ُ)كٝتعت من اليلداين، كخطيب مردا كداكد خطيب بيت األبار كطائفة
 ىا ٔٔٚر الب ائح  البعلبكية )ت فاطمة بنت إبراىيم ب  محمود ب  جوى.  

قاؿ اإلماـ الذىيب: امرأة صاٟتة عابدة مسندة، ٝتعت صحيح البخارم من ابن الزبيدم، كصحيح مسلم 
 . (ِ)من أيب الثناء ٤تمود بن اٟتصَتم شيخ اٟتنفية

   ست الوزراء بنت القاض   م  الدي  عمر ب  أسعد ب  المن   ب  أب  البريات التنوخ
  .ىا ٙٔٚأم محمد )ت  الدمشق 

عىٍت أباىا، كابن  قاؿ اإلماـ الذىيب: شيخة دينة متزىدة حسنة األخبلؽ ركت الكثَت، كعمرت دىرا. ٝتًى
 هـالزبيدم، ككانت آخر من حدث ٔتسند الشافعي، قىرأتي عليها الصحيح، كمسند الشافعي. ا

 . (ّ)كدرست البخارم مرارا متوالية كركل عنها كثَت من مشاىَت العلماء
   ّىا ٖٔٚت )فاطمة بنت القاسم محمد ب  يوس  ب  محمد البرزال.  

عليها كعلمها ا٠تط، ككتبت ربعة شريفة، كشرعت ُب صحيح البخارم، فكتبت منو  -أبوىا  -اجتهد 
مقدار النصف، ٍب حصل ٢تا نفاس، كأعقبها مرضا، أشرفت فيو على ا١توت مرات، حىت إف كثَتا من األعياف كانوا 

طلوف مهماهتم كيتهيؤكف لتشييع جنازهتا، ٍب نقهت من ذلك، فأكملت الصحيح كتابة ُب ثبلثة عشر ٣تلدا ٓتط يب
كاضح، فلما فرغت، شرعت ُب ٖتصيل الورؽ كغَته لكتابة صحيح مسلم، فتوفيت قبل شركعها ُب الكتابة، 

أثناء مرضها ا١تذكور، كانت كذلك بعد فراغها من صحيح البخارم بنحو شهر. كحكى كالدىا: أهنا كانت ُب 
تتأسف على عدـ تكميل البخارم، كتوٌد لو عاشت إَل أف تكملو ٍب ٘توت، فكاف كذلك، كصَب كالدىا 

 . (ْ)كاحتسبها عند ا، كقابل النسخة ا١تذكورة مرتُت، كاعتٌت هبا، كصارت عمدة ُب الصحة
  ىا ٙٔٛعائشة بنت محمد ب  عبد ال ادي المقدس  )ت.  

ية اٟتنبلية سيدة ادثُت بدمشق، ٝتعت صحيح البخارم على حافظ العصر ا١تعركؼ باٟتجار. الصاٟت
كركل عنها اٟتافظ ابن حجر كقرأ عليها كتبا عديدة، كانفردت ُب آخر عمرىا بعلم اٟتديث، ككانت سهلة ُب 

، لينة اٞتانب للتعليم.   تعليم العلـو
 . (ٓ)ا بالسماعكىي آخر من حدث بالبخارم عاليقاؿ السخاكم: 

 

                                 
 (. ِٕٓ/ُ) معجم الشيوخ الكبَت للذىيب (ُ)
 (. َُٔأٝتاء من عاش ٙتانُت سنة بعد شيخو أك بعد ٝتاعو ) (َُّ/ِمعجم الشيوخ الكبَت للذىيب ) (ِ)
 (. ِّٗ/ُ) الدر ا١تنثور ُب طبقات ربات ا٠تدكر( ِِٗ/ُ) معجم الشيوخ الكبَت للذىيب (ّ)
 (. َٓٓ/ٓ) مسالك األبصار ُب ٦تالك األمصار (ْ)
 (. ُِْ/ّ) األعبلـ. للزركلي( ْٓٗرقم ُٖ/ُِ) ( الضوء البلمعٓٔ/ِالدر ا١تنثور )( ٓ)
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  ىا ٖٗٗٔزينب بنت الم دي اب  سودة )ت.  
أف تستدعي أبناء إخواهنا لسرد صحيح اإلماـ البخارم  -رٛتها ا  -الصاٟتة القانتة ا١تتبتلة كاف من عادهتا 

 . (ُ)ُب كل ثبلثة أشهر من كل سنة
 

                                 
 (. ْْرقم ّٗ( سل النصاؿ. لػ ابن سودة )ُْْ/ِ) إٖتاؼ ا١تطالع بوفيات أعبلـ القرف الثالث عشر كالرابع (ُ)
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   ًما قيل ف   حيح البخاري م  الشعر دفاعاً ومدحا 
 الف ل اب  إسماعيل ال رجان  ااديب لنفسو ب رجان: أنشد أبو عامر  

  ااااااااااااااحيح البخاااااااااااااااري لااااااااااااااو أنصاااااااااااااافوه
 

   
 لماااااااااااااااااا خاااااااااااااااااي إَل بمااااااااااااااااااء الااااااااااااااااا ىب 

 ىااااااااااو الفاااااااااار  بااااااااااي  ال اااااااااادي والعماااااااااا  
 

   
 ىاااااااااااو الساااااااااااد باااااااااااي  الفتااااااااااا  والع اااااااااااب 

 أسااااااااااااااااانيد مثاااااااااااااااال ن ااااااااااااااااوم السااااااااااااااااماء 
 

   
 أماااااااااااااااااام متاااااااااااااااااون يمثااااااااااااااااال الشاااااااااااااااااا ب 

 باااااااااااااااو قاااااااااااااااام ميااااااااااااااا ان ديااااااااااااااا  النبااااااااااااااا  
 

   
 العاااااااااااااااارب ودان بااااااااااااااااو الع اااااااااااااااام بعااااااااااااااااد 

 ح اااااااااااب ماااااااااا  الناااااااااااار َل  اااااااااا  فياااااااااااو 
 

   
 يميااااااااااااااااا  باااااااااااااااااي  الرضاااااااااااااااااا وال  اااااااااااااااااب 

 وسااااااااااااااااتر رقيااااااااااااااااق إلاااااااااااااااا  المصاااااااااااااااا ف  
 

   
 وناااااااااااااااااور مباااااااااااااااااي  لكشااااااااااااااااا  الرياااااااااااااااااب 

 فيااااااااااااااااا عالماااااااااااااااااا أجماااااااااااااااااع العاااااااااااااااااالمون 
 

   
 علااااااااااااا  ف ااااااااااااال رتبتاااااااااااااو فااااااااااااا  الرتاااااااااااااب 

 سااااااااااااااابقت اائماااااااااااااااة فيماااااااااااااااا جمعااااااااااااااات 
 

   
 وفاااااااااااااا ت علاااااااااااااا  رام اااااااااااااام بالقصااااااااااااااب 

 نفياااااااااااااااات السااااااااااااااااقيم ماااااااااااااااا  الناااااااااااااااااقلي  
 

   
  ماااااااااااااااااا بالكاااااااااااااااااا بومااااااااااااااااا  ياااااااااااااااااان مت 

 وأ باااااااااااااااااات ماااااااااااااااااا  عدلتااااااااااااااااااو الاااااااااااااااااارواة 
 

   
 و ااااااااااااااااحت روايتااااااااااااااااو فاااااااااااااااا  الكتااااااااااااااااب 

 ترتيبااااااااااااااااااووأبااااااااااااااااارزت فاااااااااااااااااا  حساااااااااااااااااا   
 

   
 وتبويباااااااااااااااااااااااااااو ع باااااااااااااااااااااااااااا للع اااااااااااااااااااااااااااب 

 فأع ااااااااااااااااااا  رباااااااااااااااااا  مااااااااااااااااااا تشاااااااااااااااااات ية 
 

   
 وأجااااااااااااااااا ل حظااااااااااااااااا  فيماااااااااااااااااا ي اااااااااااااااااب 
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 وخصااااااااااااا  فااااااااااااا  عر اااااااااااااات ال ناااااااااااااان
 

   
 (ُ)باااااااااااااااااااااانعم تاااااااااااااااااااااادوم وَل تنق اااااااااااااااااااااااب 

   
  قال الشيخ أحمد ب  عبد ال فار المالك:  

 لبخااااااااااااااري ولاااااااااااااو أنصااااااااااااافوا اااااااااااااحيح ا
 

   
 لمااااااااااااااااااا خااااااااااااااااااي إَل بماااااااااااااااااااء الباااااااااااااااااااصر 

 ومااااااااااااااااااا ذا  إَل ل اااااااااااااااااابي اا اااااااااااااااااااول 
 

   
 وعااااااااااااااااادل الاااااااااااااااااارواة بنقااااااااااااااااال الخباااااااااااااااااار 

 وفياااااااااااااااااااو علاااااااااااااااااااوم الاااااااااااااااااااورى جماااااااااااااااااااة 
 

   
 ت ااااااااااااااااامن ا قااااااااااااااااااول خيااااااااااااااااار الباااااااااااااااااااشر 

 وقاااااااااااااد فاااااااااااااا  ف ااااااااااااا  علااااااااااااا  اياااااااااااااره 
 

   
 فأضااااااااااااااااح  إمامااااااااااااااااا لكتااااااااااااااااب اا اااااااااااااااار 

 ىااااااااااااو البحاااااااااااار علمااااااااااااا فااااااااااااان ح ااااااااااااتو 
 

   
 ظفااااااااااااااارت بكنااااااااااااااا  ال ااااااااااااااادى والااااااااااااااادرر 

 ف زماااااااااااااااااااااااااو درساااااااااااااااااااااااااا وَل تبت ااااااااااااااااااااااااا  
 

   
 بااااااااااااو اياااااااااااااره فااااااااااااا  المساااااااااااااام والبكااااااااااااارِ  

 فقاااااااااااااااد قاااااااااااااااال قاااااااااااااااوم ل ااااااااااااااام خبااااااااااااااارة 
 

   
 ىااااااااااااااااو الباااااااااااااااارء ماااااااااااااااا  اماااااااااااااااار خ اااااااااااااااار 

 لاااااااااااااادينا وأخاااااااااااااارى وفاااااااااااااا  ياااااااااااااال مااااااااااااااا 
 

   
 ترجااااااااااااااا  وتب ااااااااااااااا  باااااااااااااااو مااااااااااااااا  وطااااااااااااااار 

 ل امعاااااااااااااااااااااااااااااو رحماااااااااااااااااااااااااااااة دائماااااااااااااااااااااااااااااا 
 

   
 يق ااااااااااااااار الساااااااااااااااماء ورمااااااااااااااا  النظااااااااااااااار 

 وعاااااااااااااااااد الرماااااااااااااااااال ومااااااااااااااااااء البحاااااااااااااااااار 
 

   
 وعااااااااااااااااد ال يااااااااااااااااور ونباااااااااااااااات الشاااااااااااااااا ر 

 الحااااااااااااااشر والنااااااااااااااشر الملتقاااااااااااااا  إلااااااااااااا  
 

   
 بااااااااااااااااادار البقااااااااااااااااااء وحسااااااااااااااااا  المقااااااااااااااااار 

 
                                 

 ىػ(. ِٔٓسنة  َّ/ُُ( البداية كالنهاية )ُْٕ/ُِ( السَت )ْٕ/ِٓ)تاريخ دمشق  (ُ)
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 وناظم ااااااااااااااااااااااااااا يرت اااااااااااااااااااااااااا  دعااااااااااااااااااااااااااوة
 

   
 مااااااااا  الصاااااااااحب باااااااااالخير عناااااااااد النظااااااااار 

 و اااااااااااااال آل اااااااااااااا  علاااااااااااااا  المصاااااااااااااا ف  
 

   
 وماااااااااااا  نااااااااااااوره فااااااااااااا  ال ااااااااااااوء القماااااااااااار 

 وآل و اااااااااااااااااااااااااااااااااااااااحب أتبااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااع م 
 

   
 (ُ)ومااااااا  جااااااااء مااااااا  عبااااااادىم فااااااا  اا ااااااار 

   

  :وقيل 
 وفتااااااااااا  بخاااااااااااارا عناااااااااااد يااااااااااال محاااااااااااّدث

 
   

 الحاااااااااديث ج يناااااااااة ااخباااااااااار ىاااااااااو فااااااااا  
 لكتابااااااااااااااااو الف اااااااااااااااال المبااااااااااااااااي  انااااااااااااااااو 

 
   

 أساااااااااااااافاره فاااااااااااااا  الصاااااااااااااابح يااساااااااااااااافار 
 ياااااااااااااااام أزىاااااااااااااااارت بحديثااااااااااااااااو أوراقااااااااااااااااو 

 
   

 مثاااااااااااال الريااااااااااااااض لصاااااااااااااحب ااذياااااااااااااار 
 ألفاتاااااااااااااو مثااااااااااااال ال صاااااااااااااون إذا بااااااااااااادت 

 
   

 ماااااااااااااا  فوق ااااااااااااااا ال ماااااااااااااا ات يااطيااااااااااااااار 
 ب وامااااااااع الكلاااااااام التاااااااا  اجتمعاااااااات بااااااااو 

 
   

 (ِ)متفّرقاااااااااااااااااااااات ال ىااااااااااااااااااااار واازىاااااااااااااااااااااار 

   

  قال أبو حيان ااندلس:  
 أساااااااااامع أخباااااااااار الرساااااااااول لااااااااا  البااااااااااشرى

 
   

 لقااد ساادت فاا  الاادنيا وقااد فاا ت فاا  ااخاارى 
 تشااااااااااااااااااااّن  آذاناااااااااااااااااااااً بعقااااااااااااااااااااد جااااااااااااااااااااواىرٍ  

 
   

 تااااااااااااااوّد ال ااااااااااااااوان  لااااااااااااااو تقلّااااااااااااااده النحاااااااااااااارا 
 جااااااااااااواىر ياااااااااااام حلّاااااااااااات نفوساااااااااااااً نفيسااااااااااااةً  

 
   

 فحلّاااااااات ب ااااااااا  اااااااادراً وحلّاااااااات ب ااااااااا قاااااااادرا 
                                  

 ىػ(. ّٗٗسنة  ّْْ)النور السافر  (ُ)
 (. ِْ/ُ) إرشاد السارم لشرح صحيح البخارم (ِ)
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 ىاااااااااااااال الاااااااااااااادي  إَلّ مااااااااااااااا روتااااااااااااااو أيااااااااااااااابرٌ 
 

   
 لناااااااااا نقلاااااااااوا ااخباااااااااار عااااااااا  طياااااااااٍب خباااااااااارا 

 وأّدوا أحادياااااااااااث الرساااااااااااول مصاااااااااااونًة عااااااااااا  
 

   
 الّ ياااااااا  والتصااااااااحي  فاسااااااااتوجبوا الشااااااااكرا 

 وإّن البخااااااااااااااااااااااااارّي اإلمااااااااااااااااااااااااام ل ااااااااااااااااااااااااامعٌ  
 

   
 ب امعاااااااااااااااااو من اااااااااااااااااا اليواقيااااااااااااااااات والااااااااااااااااادرّا 

 علاااااااااااا  مفاااااااااااار  اإلساااااااااااا م تاااااااااااااٌج مر ااااااااااااعٌ  
 

   
 أضاااااااااااااء بااااااااااااو  مساااااااااااااً ونااااااااااااار بااااااااااااو باااااااااااادرا 

 ّر َل الحصاااااااااااوبحاااااااااار علااااااااااوٍم يلفاااااااااا  الااااااااااد 
 

   
 فااااااااااااأنف  ب ااااااااااااا درّاً وأعظاااااااااااام بااااااااااااو بحاااااااااااارا 

 تصااااااااااااااااااااااينفو نااااااااااااااااااااااوٌر ونااااااااااااااااااااااوٌر لناااااااااااااااااااااااظر 
 

   
 فقااااااااد أ اااااااارقت زىااااااااراً وقااااااااد أينعاااااااات زىاااااااارا 

 نحاااااااااااااا ساااااااااااااّنة المختاااااااااااااار يااااااااااااانظم  اااااااااااااّت ا 
 

   
 يلّخصااااااااااااااااا ا جمعااااااااااااااااااً ويخلصااااااااااااااااا ا تبااااااااااااااااارا 

 وياااااااااام باااااااااا ل الاااااااااانف  المصااااااااااونة جاىااااااااااداً  
 

   
 ف ااااااااااااز ل اااااااااااا بحاااااااااااراً وجااااااااااااب ل اااااااااااا باااااااااااّرا 

 وراً يمانياااااااااااااااااااااً ف ااااااااااااااااااااوراً عراقياااااااااااااااااااااً وطاااااااااااااااااااا 
 

   
 وطااااااااااااوراً ح ازياااااااااااااً وطااااااااااااوراً أتاااااااااااا  ماااااااااااااصرا 

 إلاااااااا  أن حااااااااوى من ااااااااا الصااااااااحيح  ااااااااحيفةً  
 

   
 فاااااااااواف  يتابااااااااااً قاااااااااد اااااااااادا ا ياااااااااة الكبااااااااارى 

 يتااااااااااٌب لاااااااااو مااااااااا   ااااااااار  أحماااااااااد  ااااااااارعةٌ  
 

   
 (ُ)م ّ رٌة تعلو السمايي  والناسرا 

 

                                 
 (. ْٕٓ/ِ) نفح الطيب (ُ)
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 الخاتمة
 

أشرت إليها إشارات لكوهنا من ا١تعركفات فهذه أحرؼ من عيوف مناقبو كصفاتو، كدرر مشائلو كحاالتو، 
الواضحات، كمناقبو ال تستقصى؛ ٠تركجها عن أف ٖتصى، كىى منقسمة إَل حفظ، كدراية، كاجتهاد ُب 
التحصيل، كركاية، كنسك، كإفادة، ككرع، كزىادة، كٖتقيق، كإتقاف، ك٘تكن، كعرفاف، كأحواؿ، ككرامات، كغَتىا 

ا أشرت إليو من أقواؿ أعبلـ ا١تسلمُت أكيل الفضل كالورع، كالدين، كاٟتفاظ من أنواع ا١تكرمات، كيوضح ذلك م
كالنقاد ا١تتقنُت، الذين ال ٬تازفوف ُب العبارات، بل يتأملوهنا ك٭ترركهنا، ك٭تافظوف على صيانتها أشد اافظات، 

كٚتع بيٍت  ،يى اللَّوي عىٍنوي كىأىٍرضىاهي رىضً كأقاكيلهم بنحو ما ذكرتو غَت منحصرة، كفيما أشرت إليو أبلن كفاية للمستبصر، 
كبينو كٚتيع أحبابنا ُب دار كرامتو مع من اصطفاه، كجزاه عٌت كعن سائر ا١تسلمُت أكمل اٞتزاء، كحباه من فضلو 

 . (ُ)أبلن اٟتباء
ع كاعلم أف مناقب أىب عبد ا كثَتة فبل مطمع ُب استيعاب غالبها كالكتب مشحونة بو كفيما أكردناه مقن

 . (ِ)كببلغ
 .وباهلل التوفيق

 

                                 
 ( كالكبلـ لئلماـ النوكم رٛتو ا. ٕٔ/ُ)هتذيب األٝتاء. للنوكم ( ُ)
 ( كالكبلـ لئلماـ السبكي رٛتو ا. ِِٕ/ِ)طبقات الشافعية للسبكي ( ِ)
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